
REGULAMENTO 
 

TORNEIO DE GOLFE 
10ª TAÇA OFICIAIS E CAVALHEIROS 

 

 
 
Nos termos da Regra 33-1, e sem prejuízo das Condições de Competição de 
Aplicação Permanente, é estabelecido o seguinte Regulamento desta Competição:  
 
DATA: 18 de Outubro de 2020  
 
LOCAL: Campo - Lisbon Sports Club 
 
CLUBES PARTICIPANTES: Clube de Golfe dos Advogados, Clube de Golfe dos 
Arquitectos, Clube de Golfe dos Economistas, Clube de Golfe dos Engenheiros, 
Clube de Golfe dos Farmacêuticos, Clube de Golfe Médico, Clube Náutico dos 
Oficiais e Cadetes da Armada, Clube de Golfe do Exército e Clube de Golfe da Força 
Aérea.  
 
TEE-TIME: Saídas sucessivas a partir das 8:30 h.  
 
TEES: Homens – amarelas; Senhoras – vermelhas  
 
PARTICIPAÇÃO: Prova reservada a jogadores amadores dos clubes associados a 
esta taça, filiados na Federação Portuguesa de Golfe e com HCP ativo ao início da 
prova. 
EQUIPAS: As equipas têm que ser compostas por jogadores associados que exerçam 
ou tenham exercido a profissão do clube que representam. O número de elementos 
de cada equipa, será igual a 8 jogadores inscritos por cada uma das 9 equipas.  
 



INSCRIÇÕES: Até às 18:00 h de 14 de Outubro, quarta-feira, cada capitão de equipa, 
indicará por email para clubedegolfedosengenheiros@gmail.com  quais os jogadores 
que compõem a sua equipa.  
 
MODALIDADE: O troféu será disputado na modalidade de 18 buracos Stableford, 
net full handicap  
 
HANDICAPS: O limite máximo de handicap é de 28,0 para homens e 36,0 para as 
senhoras.  
 
REGRAS: Serão aplicadas as Regras Gerais do “Royal and Ancient Golf Club of St. 
Andrews” e as Regras Locais. É também aplicada a regra de uma bola no fairway poder 
ser levantada e colocada à distância de um cartão (conhecida pelos jogadores como 
'regra de inverno') 
 
PRÉMIOS: A equipa classificada em primeiro lugar recebe a taça que conservará no 
seu clube até à realização de novo torneio. A taça fica definitivamente na posse da 
equipa que ganhar cinco provas.  
 
CLASSIFICAÇÃO: Para a classificação, contarão os seis melhores resultados net de 
jogo de cada equipa. A equipa vencedora fica responsável pela realização do evento 
no ano seguinte.  
 
EMPATES: Em caso de empate serão tidos em conta os seguintes critérios, pela 
ordem seguinte:  
a. O sétimo melhor resultado;  
b. O oitavo melhor resultado;  
c. A equipa (8 jogadores) que some o menor handicap;  
d. Finalmente por sorteio.  
 
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:  
Miguel Campos, Carlos Valente e um representante do campo.  
 
2 de Setembro de 2020  
Clube de Golfe dos Engenheiros 


