
V TORNEIO DA FORÇA AÉREA 

BELAS CLUBE de CAMPO – 5 de JULHO de 2014 

Regulamento 

Nos termos da Regra 33-1 e sem prejuízo das Condições de competição e Regras Locais de aplicação permanente da 

Federação Portuguesa de Golfe em vigor, é estabelecido o regulamento para o presente torneio: 

 

1. PARTICIPAÇÃO: Prova reservada a jogadores inscritos na Federação Portuguesa de Golfe (FPG), com HANDICAP EGA 

válido, com prioridade de inscrição para os sócios do Clube de Golfe da Academia da Força Aérea (CGAFA).  

 

2. HANDICAP DE CLUBE: Os sócios e convidados com Handicap de Clube não pontuam para efeito de prémios Net e Gross. 

 

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 R&A Rules Limited e as regras locais do campo onde se disputa o 

torneio. 

 

5. SAÍDAS: Shot-gun a partir das 09:00, de acordo com draw a publicar. Os tees de saída serão as marcas amarelas para os 

homens e vermelhas para as senhoras. 

 

6. FORMA DE DESEMPATE: O desempate é feito sucessivamente pelo melhor resultado dos últimos 9, 6, 3 buracos e último 

buraco. Se persistir o empate, será resolvido em NET a favor do handicap mais baixo e em Gross a favor do handicap mais 

alto. Em último recurso será efetuado um sorteio na presença dos jogadores e da comissão técnica do torneio. 

 

7. SUSPENSÂO DA COMPETIÇÃO: Devido a situações meteorológicas perigosas, será assinalado por um toque prolongado 

da buzina. O recomeço será assinalado por dois toques prolongados 

 

8. JOGO LENTO: Sempre que já não for possível pontuar, a bola deverá ser levantada.  

 

9. APARELHOS DE MEDIÇÃO DE DISTÂNCIAS: É permitido o uso de aparelho que faça apenas medição de distâncias. Se for 

utilizado um aparelho que possa também medir ou aferir qualquer outra condição que possa afetar a sua forma de jogar (i.e. 

declives, velocidade do vento, temperatura, etc.) o jogador incorre na penalidade prevista na regra 14-3 (Desclassificação) 

independentemente de outra função ter sido usada ou não. 

 

10. ANULAÇÃO E ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO: Em qualquer altura a Comissão Técnica poderá completar ou alterar o 

presente regulamento, cancelar, adiar ou suspender a competição. Decidirá sobre casos omissos no regulamento e regras 

complementares. 

 

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

 

12. PRÉMIOS: 

1º Sócio Efectivo CGAFA Net – TAÇA DA FORÇA AÉREA 

1º Gross Geral 

1º, 2º e 3º Net Geral 

1º Senhoras Net Geral 

Nearest to the Pin 

Longest Drive Homens 

Longest Drive Senhoras 

Par 4 - bola mais perto do buraco após a 2.ª tacada 



 

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

- Cor Edgar Costa 

- TCor David Gaspar 

- Prof. Luciano Assunção 


