I Torneio do Regimento Artilharia Antiaérea Nº1
Campeão do Clube
Ribagolfe I
24 de Setembro de 2016
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

O handicap máximo para homens e senhoras é 36,0 EGA.

2. Saídas

Saídas shot gun às 9h30.

3. Modalidade

O torneio será disputado em 18 buracos na modalidade strokeplay.

4.Handicap de
clube

Os sócios e convidados com Handicap de Clube não pontuam para efeito
de prémios Net e Gross.

5.Empates

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.

6.Aparelhos de
medição de
distâncias

É permitido o uso de aparelho que faça medição de distâncias.

7.Resultados da Considera-se que o resultado da competição foi oficialmente anunciado e a
competição- competição encerrada, após 30 minutos da afixação da folha de resultados
no painel oficial
Competição

encerrada

Prémios
Drive mais longo
Bola mais perto da bandeira
Clube Golfe Exército
Convidados
1º Classificado Gross
1º Classificado Gross
1º Classificado Net
1º Classificado Net
2º Classificado Net
3º Classificado Net
.
Obs: Os prémios Net e Gross, não são acumuláveis. O prémio Gross prevalece sobre
o prémio Net.

8. Inscrições

Directamente para www.clubegolfexercito.pt
Preços:
Sócios do CGE não horizonte: 30 €
Sócios CGE membros Orizonte All in One, Eagle 5 €
Birdie full 12,5 €
Orizonte dias uteis e PAR
25€
Convidados: 45 €
Membros Horizonte a definir pelo campo.
Incluiu: Green-fee, Bar de campo e almoço
Data limite das inscrições: até às 11H00 do dia 22 de Setembro
de 2016.
Reservas de Buggy (até 22 Setembro) directamente para o
campo com conhecimento ao CGE, Email: “cge2007@sapo.pt”

9.Regras

As regras a aplicar são as aprovadas pelo R&A Rules Limited, as
regras Locais do campo onde se disputa o torneio e as regras locais
que forem definidas para este torneio.

10.Alteração do Em qualquer altura a Comissão Técnica poderá complementar ou
regulamento alterar o presente regulamento, cancelar, adiar ou suspender a
competição. Decidirá sobre casos omissos no regulamento e regras
complementares
11. Comissão
Técnica

A comissão técnica deste torneio é a seguinte:
José Matias
João Ambrósio
A definir pelo campo

