
   
 

 

Circular nº 05/21: XIII Open da Brigada de Intervenção 

O Open da Brigada de Intervenção (BrigInt), criado em 2008, destina-se a promover o 
convívio entre os membros do Clube de Golfe do Exército (CGE) e convidados, proporcionar 
maior competitividade, desenvolver a cultura organizacional do Clube e, em simultâneo, 
constituir-se como um elemento de ligação e proximidade entre a BrigInt e suas Unidades 
com a sociedade civil onde estas estão inseridas.  

O XIII Open da BrigInt tem o patrocínio exclusivo da Partner Travel e da Delta Q. 

REGULAMENTO 

1. O Open tem dois vencedores Gross (Sócios e Convidados), que recebem, cada um, um 
cheque viagem, oferecido pela Partner Travel e dois vencedores Net (Sócios e Convidados) 
que recebem, cada um, uma máquina de café oferecida pela Delta Q. 

2. Em termos competitivos o Open agrega os 5 (cinco) torneios organizados pela Brigada 
através das suas Unidades regimentais (calendário em anexo) e é 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 melhores 4 (quatro) 
provas realizadas; 

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

d. A atribuição de prémios implica participação em, pelo menos, duas provas; 

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

(1) Em Gross a favor do handicap mais alto e em Net a favor do 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 XIII Open da BrigInt. 

4. A Comissão Técnica para 2021. 

José Bento; 

João Lhano; 

Rui Marques da Silva. 

 

Anexo: Calendário das provas do XIII Open da BrigInt. 

 

10 de fevereiro de 2021 

A Direção  



   
 

 

 

Anexo (Calendário das provas do XIII Open da BrigInt) à Circular nº 05/21 de 10Fev 

 

 

 

XIII Open da Brigada de Intervenção 

Calendário1 

 

Torneio Entidade Organizadora Data Local/Campo 

XIX Torneio do RA5  RA 5 / CGE  27/mar Ribagolfe II 

X Torneio do RI 14  RI 14 / CGE  24/abr Montebelo 

XV Torneio do RE3 RE 3 / CGE 30/abr Oporto Golf Club 

X Torneio do RI 19  RI 19 / CGE  01/mai Vidago Palace Club 

XI Torneio do RC6  RC 6 / CGE  08/mai Axis Golfe Ponte Lima 

 

 
1 Face à situação de saúde pública este Calendário poderá ser alterado, para se adaptar às restrições que forem 
impostas pelas autoridades. 
 


