REGULAMENTO
Torneio CNOCA/CGFA 15JAN22 (1º TORNEIO OM CNOCA)
Ribagolfe 2 - 15 de janeiro de 2022
Nos termos da secção 5A dos Procedimentos da Comissão Técnica, e sem prejuízo das
Condições de Competição de Aplicação Permanente, é estabelecido o seguinte
Regulamento desta Competição:
DATA: 15 de janeiro de 2022, sábado.
TEE-TIME: 09:00 shotgun.
TEES: Saídas Tee 1. Homens – amarelas; Senhoras – vermelhas.
PARTICIPAÇÃO: Prova reservada a jogadores amadores filiados na Federação
Portuguesa de Golfe, sócios ou convidados do Clube Náutico de Oficiais e Cadetes da
Armada (CNOCA) e do Clube de Golfe da Força Aérea (CGFA).
INSCRIÇÕES: Até às 20:00 de 12 de janeiro, quarta-feira.
MODALIDADE: 18 buracos Stableford full handicap.
HANDICAPS: O handicap máximo para homens e senhoras é de 28.0 WHS.
REGRAS: São aplicadas as Regras aprovadas pelos R&A Rules Limited e United States
Golf Association e as Regras Locais.
Quando a bola está na área geral, cortada à altura do “fairway” ou inferior, o jogador
pode melhorar a posição da bola (regras de inverno), uma vez só, a uma distância
máxima de um cartão de jogo, e nunca mais perto do buraco.
CLASSIFICAÇÕES E PRÉMIOS:
O torneio tem duas classificações individuais, uma Net e outra Gross.
Os prémios gerais não são acumuláveis, prevalecendo o Gross sobre o Net:
Gerais:
Gross – 1º Classificado
Net – 1º Classificado
Especiais:
Nearest to the pin
Longest drive (Homens e senhoras)
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ORDEM DE MÉRITO (só jogadores CNOCA): A pontuação do torneio para a ordem
de mérito será a seguinte:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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EMPATES: O desempate será determinado sucessivamente pelos últimos nove, seis,
três e último buraco do campo. Persistindo o empate, o desempate será resolvido, em
Gross a favor do handicap mais alto e em Net a favor do handicap mais baixo.
EQUIPAMENTO DE DISTÂNCIAS: São permitidos equipamentos eletrónicos de
medição de distâncias.
CONSELHOS: Evitar o jogo lento mantendo a formação da frente sempre à vista,
seguindo os seguintes conselhos:
1. Andar rápido entre tacadas;
2. Jogar sempre uma bola provisória em caso de dúvida;
3. Não procurar bolas perdidas por mais de 3 minutos;
4. Levantar a bola quando o buraco estiver furado;
5. No tee, sai quem estiver pronto “Ready First“.
ANULAÇÃO E ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO: Em qualquer altura a Comissão
Técnica poderá completar ou alterar o presente regulamento, suspender ou cancelar
qualquer das voltas ou mesmo o torneio. A suspensão será assinalada por um toque
prolongado de buzina e o recomeço por dois toques. Todos os casos omissos serão
resolvidos pela Comissão Técnica de forma definitiva.
COMISSÃO TÉCNICA:
Três dos seguintes elementos presentes: José Jerónimo, Daniel Letras, Helder Brito,
Pedro Bismarck, António Marques de Jesus.

4 de janeiro de 2022
CNOCA – O Diretor de Golfe
Daniel Letras
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