
 

                                                                                                    

 
 

 

INGENIUM BETTER BALL CHAMPIONSHIP 2017 
 

Regulamento 
 

 

1. FORMATO: competição por equipas, ao longo de 5 torneios da OM do CGENG 2017, sendo cada equipa formada 
por até 6 sócios do CGEng. A pontuação final de uma equipa na competição será dada pela soma das pontuações 
da equipa nos 5 torneios. A pontuação de uma equipa num torneio será dada pela soma da pontuação da equipa 
em cada um dos 18 buracos do torneio, sendo a pontuação em cada buraco obtida pela soma dos 3 melhores 
resultados NET nesse buraco obtidos pelos distintos jogadores da equipa. 

2. PARTICIPAÇÃO: competição aberta a todos os sócios do CGEng.  

3. EQUIPAS: Cada equipa será constituída por até 6 sócios do CGEng, deverá ter um nome e deverá ter um capitão. 

4. INSCRIÇÕES: deve ser enviado um email para email@golfengenheiros.com, indicando a pretensão de jogar nesta 
competição, que terá o seu inicio no torneio de 9 de Abril, podendo: 

a. Indicar os 6 jogadores, capitão e nome da sua equipa ou 
b. Indicar um grupo de jogadores com quem gostaria de jogar e a Direção do clube deverá encontrar os 

restantes parceiros ou 
c. Indicar que pretende jogar na competição mas deixa ao critério da Direção a sua inclusão numa qualquer 

equipa. 

5. DESEMPATES EM TORNEIOS: se num dado torneio duas equipas obtiverem o mesmo número de pontos então 
ficará melhor classificada aquela que tiver mais pontos nos últimos 9 buracos, nos últimos 3, no último buraco. 

6. DESEMPATES NA CLASSIFICAÇÃO FINAL: se no final da competição duas equipas tiverem o mesmo número de 
pontos será melhor classificada aquela que tiver mais primeiros lugares; se o empate persistir será melhor 
classificada aquela que tiver mais segundos, e assim sucessivamente. Durante as jornadas intermédias se duas 
equipas tiverem o mesmo total de pontos então partilharão a mesma posição. 

7. TORNEIOS: a competição terá lugar nos seguintes torneios da OM 2017 do CGEng: 
 

Torneio Data 

Ribagolfe I 9 de Abril 

Palmares 14 de Maio 

Penha Longa 3 de Junho 

Praia del Rey 15 de Julho 

Montado 9 de Setembro 

8. TROFÉUS: o nome dos elementos da equipa vencedora será gravado na taça da competição, que ficará na posse 
do clube. Cada elemento da equipa vencedora receberá um pequeno troféu alusivo à vitória na competição. 

9. PRÉMIOS NOS TORNEIOS: os elementos da equipa vencedora em cada um dos torneios serão presenteados com 
vinho, gentilmente oferecido pelo nosso parceiro Vinicom.  
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10. PREMIOS CLASSIFICAÇÃO FINAL: Os elementos da equipa vencedora terão o direito a poder representar o CGEng 
na Taça Ibérica Ingenium (respeitando o Regulamento desta competição) e terão o seu green-fee para este 
torneio oferecido pelo CGEng. 

11. ETIQUETA: não será admitida nem tolerada qualquer forma de mau comportamento. A Comissão Técnica reserva-
se o direito de agir em conformidade. 

12. ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO: em qualquer momento a Comissão Técnica poderá completar ou alterar o 
presente regulamento e alterar as datas por motivos que considere adequados. Todos os casos omissos e todos os 
diferendos serão resolvidos pela Comissão Técnica de forma definitiva. 
 

13. COMISSÃO TÉCNICA: a Comissão técnica será constituída por João Ochoa, Luís Antunes e Luís Alves.  
 

 
 
31 de Março de 2017 
 


