
CGAFA 

TORNEIO DO AR 

AROEIRA I- 9 DE MARÇO 2013 

 

1. PARTICIPAÇÃO: Prova aberta aos sócios(as) do CGAFA e seus convidados, 

filiados(as) na Federação Portuguesa de Golfe. Os sócios e convidados com 

handicap de clube atribuído não pontuam para a classificação final. 

2. MODALIDADE: 18 buracos Stableford full handicap.  

3. INSCRIÇÕES: Até às 19H00 do dia 6 de Março 

4. PREÇO DO GREEN FEE: 35 Euros; sócios CC Aroeira dias úteis: 25 Euros; sócios 

CC Aroeira 7 dias: 5 Euros.  

5. SAÍDAS: Saídas sucessivas a partir das 08H32. Marcas amarelas para os Homens 

e vermelhas para as Senhoras 

6. REGRAS: Aplicam-se as regras do R&A Rules Limited e as Regras Locais do 

campo onde se disputa o torneio. É permitido utilizar dispositivos eletrónicos de 

medição de distância apenas. 

7. EMPATES: Aplicam-se sucessivamente os seguintes critérios de desempate: 

Classificação net: Melhor resultado net dos últimos 9,6,3,último buraco - handicap 

de jogo mais baixo - handicap EGA mais baixo - sorteio. 

Classificação gross: Melhor resultado gross dos últimos 9,6,3,último buraco - 

handicap de jogo mais alto - handicap EGA mais alto - sorteio. 

8. SUSPENSÃO DA COMPETIÇÃO: Devido a situações meteorológicas perigosas, 

será assinalada por um toque prolongado da buzina, caso em que o jogador deve 

interromper imediatamente o seu jogo. O recomeço será assinalado por dois 

toques prolongados da buzina. 

9. COMISSÃO TÉCNICA: Em qualquer momento a Comissão Técnica poderá 

complementar ou alterar o regulamento, e suspender, adiar ou cancelar a 

competição. Decidirá de forma definitiva sobre casos omissos no presente 

regulamento e regras complementares. 

10. ORDEM DE MÉRITO: A competição conta para a Ordem de Mérito net e gross 

do CGAFA.  

11. PRÉMIOS (A serem entregues no almoço do Torneio da Aviação a 20ABR13): 



1º e 2º net CGAFA 

1º net Convidados 

1º gross geral 

Longest Drive  Homens 

Longest Drive  Senhoras 

Nearest to the pin 

Prémio especial penúltimo classificado(a) net sócio(a) do CGAFA. 

 

  

 


