
 

TORNEIO da PRIMAVERA-ROFF 

CG BOM SUCESSO – 07 de MAIO de 2011 

 

Regulamento 

1. PARTICIPAÇÃO : Prova reservada a jogadores inscritos na Federação Portuguesa 
de Golfe (FPG), com EGA válido, com prioridade de inscrição para os sócios do 
Clube de Golfe da Academia da Força Aérea (CGAFA).  

 

2. HANDICAP DE CLUBE : Podem ainda participar com handicap de clube apenas 
jogadores convidados do Clube Organizador, não pontuam para os prémios. 

 

3. MODALIDADE : O torneio é disputado em 18 buracos na modalidade de 
“Stableford Full handicap. 

 

4. REGRAS: As regras a aplicar são as aprovadas pelo Royal and Ancient Golf Club 
of St. Andrews e as Regras Locais do campo onde se disputa o torneio. 

 

5. TEES DE SAÍDA: Os Tees de saída serão as marcas amarelas para os homens e 
vermelhas para as senhoras. 

 

6. EMPATES: Em caso de empate, o desempate é feito sucessivamente pelo handicap 
mais baixo, pelos últimos 9, 6, 3 buracos e melhor último buraco do campo. Se 
persistir o empate, será efectuado um sorteio na presença dos jogadores e da 
comissão técnica do torneio. 

 

7. JOGO LENTO : O jogo lento poderá ser penalizado com duas pancadas para toda a 
formação a partir do segundo aviso. 

 



8. RESULTADOS DA COMPETIÇÃO : Considera-se que o resultado do Torneio foi 
oficialmente anunciado e o Torneio encerrado, quando a folha de resultados finais 
for colocada no local reservado para esse efeito. 

 

9. PENALIDADES : Excepto quando o Regulamento estabeleça penalidade diferente, 
a violação de qualquer condição estabelecida implica a desclassificação do jogador. 
Os casos omissos no Regulamento serão decididos de forma definitiva pela 
Comissão Técnica. 

 

10. ANULAÇÃO E ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO : Em qualquer altura a 
Comissão Técnica poderá completar ou alterar o presente regulamento; Anular, 
adiar ou cancelar a competição. 

 

11. ORDEM DE MÉRITO : A Prova é pontuável para a Ordem de Mérito do CGAFA. 

 

12. VALOR DA INSCRIÇÃO : O custo da inscrição por jogador é de 20 euros, com 
jantar incluído.  

 

13. PRÉMIOS: 

1º, 2ºe 3º Net CGAFA  

1º Gross 

1º Senhoras Net (Só será atribuído no caso de haver duas ou mais jogadoras). 

1º Convidados Net (Só será atribuído no caso de haver dois ou mais jogadores). 

Nearest to the Pin 

Longest Drive Homens 

Longest Drive Senhoras 



 

14. COMISSÃO TÉCNICA : A comissão técnica deste torneio é a seguinte: 

- Cor Edgar Costa 

- Cor Germano Marta 

- TCor David Gaspar 


