
  
 

 

Circular nº 05/2020: V Circuito D. Afonso Henriques 

Com a finalidade de melhorar o ritmo competitivo e promover o convívio entre 

os associados do Clube de Golfe do Exército (CGE), que não podem participar 

em todas as provas da Ordem de Mérito, foi criado, em 2016, o Circuito D. 

Afonso Henriques. 

Este Circuito é reservado aos membros do Clube. 

REGULAMENTO 

1. O Circuito D. Afonso Henriques tem um vencedor Gross e um vencedor Net 
que recebem, cada um, um par de sapatos Kankura. 

2. Em termos competitivos o V Circuito D. Afonso Henriques é composto por 5 
(cinco) provas e regulado pelas seguintes normas. 

a. Para efeitos de classificação serão atribuídos, a cada jogador, os 
pontos Gross e Net obtidos em cada uma das provas realizadas; 

b. A classificação final será a soma das pontuações obtidas nas 4 
(quatro) melhores provas realizadas; 

c. Não há acumulação de prémios. O Gross prevalece sobre o Net; 

d. Para efeitos de atribuição de prémios a classificação implica 
participação em pelo menos duas provas; 

e. Em caso de empate, o desempate será feito com aplicação dos 
seguintes factores: 

(1) Em Gross a favor do handicap mais alto e em Net a favor do 
handicap mais baixo, à data da realização da última prova; 

(2) Maior número de primeiros lugares; 

(3) Menor número de participações realizadas pelo jogador; 

(4) Sorteio. 

3. Em qualquer altura poderá a Comissão Técnica completar ou alterar este 

regulamento, suspender ou cancelar qualquer das provas ou cancelar o 

Circuito. 

4. A Comissão Técnica para 2020: 

a. José Bento; 

b. João Lhano; 

c. Rui Marques da Silva. 

Anexo: Provas que contam para o V Circuito D. Afonso Henriques 

29 de fevereiro de 2020 

A Direção 



  
 

 

 

Anexo (Provas que contam para o V Circuito D. Afonso Henriques) à Circular nº 

05/2020 de 29 de fevereiro de 2020 

 

Data Torneio Local 

14Mar20 IX Torneio do RI 14 Montebelo 

28Mar20 IX Torneio do RI 19 Vidago 

18Abr20 V Torneio do RI 10 Montebelo 

26Jun20 XIV Torneio do RE3 Espinho 

27Jun20 X Torneio do RC 6 Ponte de Lima 

 


