
 
  

     

LIONS CLUB INTERNATIONAL 
D115 Centro Sul-Lions Clube do Montijo 

II TORNEIO DE GOLFE SOLIDÁRIO 

St. Estêvão Golfe - 06MAR2022   
 

 
REGULAMENTO 

 
 

1. Finalidade 
O II Torneio de Golfe Solidário Lions, organizado pelo Lions Clube do Montijo com o apoio do Distrito 
115 Centro Sul, é uma competição mista, por equipas e individual, destinada a angariar verbas para 
apoio à causa do Cancro Inafantil e à causa do Alívio à Fome.  
 

2. Data e Local 
O Torneio realiza-se no dia 6 de Março de 2022, no Campo de Golfe de St. Estêvão, no formato de 
shotgun, com inicio às 09:00. 
 

3. Participação 
Nesta prova podem participar as equipas apresentadas pelos Clubes/Instituições convidados e  
jogadores individualmente. Cada equipa pode ter até 10 jogadores, contando para a classificação da 
equipa as 6 melhores classificações Net dos respetivos jogadores. Os jogadores não integrados nas 
equipas, concorrem para os prémios individuais, disputados por todos os jogadores. 
 

4. Inscrição e Procedimentos 
As inscrições das equipas dos Clubes/Instituições deverão ser feitas através da Ficha de Inscrição em 
anexo, até ao dia 25 de Fevereiro de 2022. Poderão ser efetuadas alterações de jogadores na Fichas de 
Inscrição até ao dia 2 de Março, não podendo essas alterações ser superiores a 50% dos jogadores 
anteriormente inscritos. As inscrições devem ser efetuadas por mail para 
“lionsclubemontijo@gmail.com”, com conhecimento para “porfirio.amc@sapo.pt.  As inscrições 
individuais devem ser efetuadas com comunicação para os E-mails indicados e conter os seguintes 
elementos: Nome do Jogador, Nº da FPG, Home Club, nº telemóvel e endereço de E-mail ou diretamente 
no site do Clube de Golfe do Exército (https://www.clubegolfexercito.pt/inscricao-nos-torneios/)” que 
gentilmente nos cedeu essa facilidade. O pagamento da inscrição deve ser efetuado, antecipadamente, 
por transferência bancária para a conta do LC Montijo “IBAN: PT50 0010 0000 3275 9250 0016 3”, 
devendo o respetivo comprovativo ser enviado para o tesoureiro do LC Montijo 
“josesousa565@hotmail.com”. 
  

5. Valor da Inscrição 
O valor da inscrição individual é de 25,00€ (vinte e cinco euros) e inclui greenfee, bar de campo e 
prémios. Os jogadores que fazem parte de equipas devem proceder ao pagamento individual da 
respetiva inscrição.  
Os membros do Campo devem pagar um valor de inscrição de 15,00€ (quinze euros) 
O valor do almoço é de 16,00€ (dezasseis euros) e deverá ser pago diretamente no 
Restaurante/Clubhouse. 

 
6. Draw 

O Draw será publicado no Facebook do LC Montijo e enviado por e-mail a todos os participantes a partir 
do dia 4 de Março de 2022. 
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7. Equipas 

Os Clubes/Instituições apresentarão a(s) equipa(s) que os representem, sendo da exclusiva 
responsabilidade de cada Clube/Instituição o critério da sua constituição. Todos os jogadores devem ter 
Licença da Federação Portuguesa de Golfe e Handicap válidos. 

 
8. Capitães de Equipa 

Cada equipa deverá nomear um “Capitão” que deverá ser um dos jogadores e cujo nome constará em 
nº1 da lista de inscrição. O Capitão deverá ser um jogador amador e federado na FPG. 
 

9. Modalidade 
A prova será disputada em 18 buracos na modalidade de Stableford. As equipas só concorrem para 
Stablefor Net (full handicap) e os jogadores individualmente para Net e Gross.  
 

10. Handicaps 
O limite de handicap exato WHS (Homens e Senhoras) será de 36. Os jogadores com Handicap válido 
superior serão inscritos com o Handicap WHS máximo permitido (36), jogando com o Handicap de 
campo correspondente. 
 

11. Regras 
a. Serão aplicadas as Regras Gerais do “Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews”, as Regras 

Locais do Campo e as que a Comissão Técnica possa eventualmente estabelecer. 
 

b. As bolas e drivers a utilizar devem estar em conformidade com a lista de bolas aprovadas pelo 
R&A e pela USGA. O guia de material pode ser consultado em http://www.randa.org  

 
12. Empates 

a. Os desempates para atribuição de prémios pela Classificação Net (única por equipas), serão 
efetuados com base, sucessivamente, nos seguintes critérios: 

i. Mais baixo handicap médio da equipa; 
ii. Melhor resultado Net do jogador da equipa que não contribui para o resultado; 

iii. Sorteio.  
 

b. Os desempates nas classificações individuais serão feitos, em Gross a favor do handicap mais 
alto e em Net a favor do handicap mais baixo e finalmente por sorteio. 
 

13. Classificações e Prémios 
a. Equipas  

i. A classificação geral e final da prova será ordenada pelo somatório das pontuações 
stableford dos jogadores de cada uma das equipas. 

ii. Haverá uma única classificação geral Net, sendo atribuído prémio para a Equipa 
classificada no primeiro lugar. 
 

b. Individual 
i. Na classificação Net individual será atribuídos prémios aos 1º, 2º e 3º classificados. 

ii. Na classificação Gross individual será atribuído um prémio ao 1º classificado. 
iii. A classificação Gross prefere sobre a Net para atribuição de prémios, não podendo 

haver acumulação de prémios Gross e Net. 
 

c. Prémios Especiais 
i. Longest Drive Homens: Buraco 17 

ii. Longest Drive Senhoras: Buraco 17 
iii. Nearest to the Pin: Buraco 4 
iv. Nearest to the Pin: Buraco 15 
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14. Cartão de Jogo 
O cartão de jogo será levantado no Clubhouse e entregue no mesmo local, no final do jogo, assinado 
pelo jogador, depois de conferido pelo jogador e pelo seu marcador. O Cartão de jogo, além do nome 
do jogador deve ter inscrito o nome do marcador e os resultados do jogador e do jogador que ele está 
a marcar não devem ser riscados, para que seja possível uma futura conferência se necessária. 
 

15. Resultados da Competição-Encerramento 
a. Jogadores/Equipas têm direito a reclamar os resultados dentro dos 30 minutos após a 

publicação dos resultados; 
b. Considera-se encerrada a prova, 30 minutos após a publicação dos resultados. 
 

16. Anulação e Alterações ao Regulamento 
a. A Comissão Técnica reserva-se no direito de, em qualquer altura, complementar ou alterar o 

presente Regulamento, anular ou cancelar a Competição; 
b. Os casos omissos no Regulamento serão decididos de forma definitiva pela Comissão Técnica. 

 
17. Suspensão da Competição 

a. No caso de a competição ser suspensa devido à ocorrência de situações perigosas (por ex.: 
relâmpagos, trovoada eminente, etc.), os jogadores devem interromper o seu jogo 
imediatamente; 

b. A suspensão da competição devido a situações perigosas será assinalada por um toque 
prolongado de buzina; 

c. O recomeço da competição será assinalado por dois toques prolongados de buzina; 
d. A penalidade por infração a esta condição será a desclassificação do(s) jogador(es). 

 
18. Comissão Técnica 

A Comissão Técnica será composta por dois representantes da organização e um a designar pelo campo. 
- António Porfírio 
- António Picanço 
- Representante do Campo 

 

“NÓS SERVIMOS” 
AGRADECEMOS O APIO DE: 

 
 

 

 

 
 

 

        
  

           

 

 

 

    

  

 


