
  

Termos de competição 32º Circuito Golfe & Comunicação 

Modalidade 

Competição Stabelford Individual 
 

Ecletic Stableford – 36 buracos – Não há alteração do Handicap de Jogo para o 2º dia 

- Nos torneios jogados no mesmo campo. 

Stableford Agregado – 36 buracos – Poderá haver alteração do Handicap de Jogo para o 2º 

dia - Nos torneios jogados em dois campos. 

32º CG&C - Limite de handicap : Homens 24; Senhoras 28 

Categoria – 0 a 28 (full handicap) 

A Comissão Técnica reserva-se o direito de ajustar o Handicap de jogo de acordo com a Regra 

7.2b das Regras de Handicap do Sistema de Handicap Mundial. 

Participantes 

Aberto a todos os golfistas sem limite de idade, filiados na Federação Portuguesa de Golfe e 

convidados dos patrocinadores. Obrigatório Handicap válido. 

Nota: os convidados de patrocinadores que não sejam filiados na Federação Portuguesa de 

Golfe, ou em outra Federação e/ou não tenham handicap ativo, poderão jogar, mas não 

pontuam para a classificação final. 

Regras 

Serão aplicadas as regras locais de cada Clube e as do R&A Rules Limited.  

Em qualquer altura a Comissão Técnica da prova poderá: 

 Completar ou alterar os termos de competição, suspender ou cancelar qualquer das 
voltas, modificar ou anular a competição 

 As decisões do Comité da Prova serão inapeláveis 
 



 

Desempates 

Em caso de empate, far-se-á o desempate pelo Handicap mais baixo (NET), em Gross, 

desempata-se pelo Handicap mais alto 

Se persistir o empate: 

- Nos torneios jogados num só campo, desempatar-se-á pelos últimos 9, 6, 3 e 1  

(do 10 ao 18) buracos do cartão do último dia de jogo. 

- Nos torneios jogados em dois campos, desempatar-se-á pelos últimos 9, 6, 3 e 1 

(do 10 ao 18) buracos do cartão do último dia de jogo. 

- Se continuar o empate, a comissão técnica da Prova decidirá a forma de desempate 

Devolução do Cartão de Resultados Regra-3.3b 

Assinatura e Entrega do Cartão de Resultados - Depois de terminada a volta, o competidor 

deve conferir o seu resultado em cada buraco, e esclarecer quaisquer pontos em dúvida com 

a Comissão Técnica. Tem que assegurar-se que o marcador ou marcadores assinaram o cartão 

de resultados, assiná-lo ele próprio e entregá-lo à na mesa da organização o mais depressa 

possível. 

Nota: Entende-se como “o mais depressa possível”, o tempo necessário para colocar a 

bandeira no buraco, cumprimentar os parceiros de jogo e caminhar sem paragens para a zona 

de devolução de cartões. 

Tendo em vista a regra acima mencionada entende-se obrigatório o cumprimento da mesma. 

Prémios provas 32ºCG&C (não acumulável)    

1º Gross Geral – Troféu              

1º a 5º NET – Troféu              

1º Sénior – Troféu 

1º Super Sénior - Troféu 

1º Senhoras NET – Troféu + Prémio Sensai 

2ª e 3ª Senhoras NET -  Prémios Sensai              Prémios conforme o Estatuto de Amador 

Comissão Técnica 

Representante da Golfecom/ Desafios Criativos 
Representante do Clube 
Representante do Patrocinador 
 

 

 


