Clube de Golfe do Exército
XI Open da BrigInt

Regulamento
1. O XI Open da BrigInt destina-se a promover o convívio entre os membros do Clube de
Golfe do Exército e convidados, proporcionar maior competitividade e desenvolver a
cultura organizacional do clube e, em simultâneo, constituir-se como um elemento de
ligação e proximidade entre a Brigada de Intervenção e suas Unidades com a
sociedade civil onde estas estão inseridas.
2. O XI Open da BrigInt é uma competição que agrega os torneios organizados pela
Brigada de Intervenção através das suas Unidades regimentais. Fazem parte do XI
Open da BrigInt os torneios organizados em 2019 pelo RA 5, RI 14, RI19, RC6 e RE3
em colaboração com o CGE.
3. Em termos competitivos o XI Open da BrigInt é regulado pelas seguintes normas:
a. A classificação dos diversos torneios resulta da aplicação do Regulamento
aprovado para cada um deles.
b. A classificação final será a soma das pontuações obtidas nas quatro melhores
provas das cinco realizadas.
c. A classificação será ordenada pelas modalidades de “Gross” e “Net”.
d. Para efeitos de classificação serão atribuídos, a cada jogador, os pontos Gross e
Net obtidos em cada prova pontuável para o XI Open da BrigInt-2019.
e. Serão atribuídos os seguintes prémios:
(1) Clube Golfe do Exército - 1º Classificado Gross
1º, 2º e 3º Classificado Net
(2) Convidados - 1º Classificado Gross
1ºClassificado Net
f. Não há acumulação de prémios. O “gross” prevalece sobre o “net”.

g. Para efeitos de atribuição de prémios a classificação implica participação em pelo
menos duas provas.
h. Em caso de empate, o desempate será feito com aplicação dos seguintes factores:
1º - Maior número de provas participadas.
2º - Em “gross” a favor do handicap mais alto à data da realização da última
prova.
Em “net” a favor do handicap mais baixo à data da realização da última prova.
3º - Melhor classificação na última prova.
4. Em qualquer altura poderá a Comissão Técnica completar ou alterar este regulamento,
suspender ou cancelar qualquer das voltas ou cancelar do XI Open da BrigInt.

