
          

                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                            

IV Torneio da Zona Militar da Madeira 

Campo de Golfe Santo da Serra 

24 de junho (sábado) de 2017 

 
Regulamento 

 
Participação: O handicap máximo para homens é 28,0 EGA e senhoras é de 36,0 EGA, sendo 

no entanto permitida a participação a jogadores com handicap válido superior. 
Os homens com handicap de 28,1 EGA e superiores serão considerados como 
tendo 28,0 EGA . 
As senhoras com handicap de 36,1 EGA e superiores serão considerados como  
tendo 36,0 EGA. 

 
Saídas: 
 
Modalidade: 
 
Percurso : 

 
Shot-Gun às 10h00. 
 
O torneio será disputado em 18 buracos na modalidade Stableford.  
 
Machico /Desertas 

 
Regras:                        

 
As aprovadas pelo “Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews”, as locais e   as   
estabelecidas pela Comissão Técnica. 
 

Empates:  
 
 
 
Aparelhos de  
medição de  
distâncias:  

 
Prémios:  

Em caso de empate, o apuramento será feito em Gross a favor do handicap mais 
alto e em Net a favor do mais baixo e finalmente por sorteio.                                                  

 
 

É permitido o uso de aparelhos que faça a medição de distância. 

 

 

Drive mais longo - # 16 / Azuis 

Bola mais perto da bandeira - # 4 / Vermelhas 

1º Net Senhoras 

Clube Golfe Exército Convidados 

1º Classificado  Gross 1º Classificado  Gross   
1º  Classificado Net 
2º  Classificado Net 
3º  Classificado Net 

1º Classificado  Net 
2º  Classificado Net 
3º  Classificado Net    

 

Não há acumulação de prémios  Net. 
 
  Inscrições: 
 
 
 
Preços: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Directamente para: http://clubgolfexercito.no.sapo.pt/  
 
Sócio do CGE: 25 € 
Convidados do CGE: 25 €. 
Sócios CGSS a definir pelo clube. 
Trolley: Cortesia  
Buggy: 25 € (2PAX) 
Set de Tacos (por ordem de inscrição): 25 € 
 
 

http://clubgolfexercito.no.sapo.pt/


 
Observações: 
 
 
 
 
 
 
 
 Data limite 
inscrições: 
 
 
Resultados da 
Competição – 
Competição 
Encerrada: 
 
 
Alteração do 
Regulamento: 
 

Inscrição incluiu green-fee, bar de campo, almoço de entrega de prémios e 
realização de mais 18 buracos no domingo dia 25 de junho (Percurso 
Serra/Machico, para jogadores de fora da RAM). 
 
Clínica de Golfe, no percurso “Serras”, das 12H00 às 14H00 horas. 
Limitado a 20, o máximo de participantes. 
 

 
 
Até às 11H00 do dia 22 de junho (quinta-feira) de 2017. 
 
 
 
Considera-se que o resultado da competição foi oficialmente anunciado e a 
competição encerrada, após 30 minutos da afixação da folha de resultados no 
painel oficial. 
 
 
Em qualquer altura a Comissão Técnica poderá alterar ou complementar o 
presente Regulamento, cancelar, adiar ou suspender a competição. Decidirá 
sobre caso omissos no regulamento e regras complementares. 

 


