
  
 

 

II Circuito Sunset do CGE/22 

O II Circuito Sunset/22 do Clube de Golfe do Exército (CGE), destina-se a promover o 
convívio entre os seus membros, nas suas diferentes situações profissionais, proporcionar 
competitividade entre os diversos escalões etários e desenvolver a cultura organizacional do 
Clube. 

O II Circuito Sunset/22 tem o patrocínio exclusivo da Delta Q. 

REGULAMENTO 

1. O II Circuito Sunset/22 é reservado aos sócios do CGE. 

2. O II Circuito Sunset/22 tem dois vencedores (Gross e Net) que recebem, cada um uma 
máquina de café oferecida pela Delta Q. 

3. O II Circuito Sunset/22 (calendário em anexo) é composto por sete provas: 

a. Três na zona Norte; 

b. Três na zona Sul; 

c. Final Nacional. 

4. A Classificação em cada zona (Norte e Sul) será a soma das pontuações Gross e Net 
obtidas em cada conjunto das três provas. No caso de serem realizados torneios com 
mais de 9 buracos, para efeito de seleção e Classificação Final, serão consideradas as 
pontuações dos segundos 9 buracos, facilitando, desta forma, a inclusão de jogadores 
que só possam jogar nove buracos. 

5. Aos vencedores de cada Zona (Gross e Net) é oferecida a inscrição na Final Nacional. 

6. Na Final Nacional participarão os melhores 5 jogadores Gross e os 10 melhores Net de 
cada uma das zonas (Norte e Sul), iniciando a seleção pela classificação Gross. 

7. Em caso de empate o desempate será feito com aplicação dos seguintes fatores: 

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

b. Maior número de primeiros lugares; 

c. Sorteio 

8. A Final Nacional será disputada numa única prova. 

9. A Classificação Final (CF) Gross e Net, será obtida pela seguinte fórmula: 

𝐶𝐹 =
𝐴

2
+ 𝐵 

Onde: 

A – Soma das 2 melhores pontuações da fase de apuramento na Zona  

B – Pontuação na Final Nacional 

10. Em caso de empate na Classificação Final o desempate será feito com a aplicação dos 
seguintes critérios: 

a. Em Gross a favor do handicap mais alto e em Net a favor do handicap mais 
baixo, à data da realização da Final Nacional; 

b. Maior classificação pontual no conjunto das provas em que participou em 
ambas as zonas (Norte e Sul); 



  
 

 

c. Sorteio. 

11. Em qualquer altura poderá a Comissão Técnica completar ou alterar este 
Regulamento, suspender ou cancelar qualquer das provas ou cancelar o II Circuito 
Sunset/22. 

12. A Comissão Técnica para 2022: 

a. José Bento 

b. António Porfírio 

c. António Sousa Machado 

d. João Lhano 

e. Rui Marques da Silva 

 

Anexo: Calendário de Provas do II Circuito Sunset/22 

4 de janeiro de 2022 

A Direção 


