
 

                                                                                                    

 
 

 

TEAM CHAMPIONSHIP 2018 
 

Regulamento 
 

 

1. PARTICIPAÇÃO: competição aberta a todos os sócios do Clube de Golfe dos Engenheiros (CGEng).  

2. FORMATO: competição por equipas, disputada em 5 torneios da OM 2018 do CGEng. A pontuação de uma equipa 
num dado torneio será calculada 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 obtidos pelos 4 jogadores 
da equipa nesse buraco. 

3. EQUIPAS: cada equipa será constituída por 4 sócios do CGEng, deverá ter um nome e deverá ter um capitão. 

4. SUBSTITUIÇÕES: cada equipa poderá substituir um, e um só, elemento da sua equipa por um outro sócio que 
ainda não tenha participado na competição através de outra equipa. No caso de a equipa ser a vencedora da 
competição os prémios serão atribuídos aos jogadores que compões a equipa final. 

5. CLASSIFICAÇÃO: a classificação final da competição será obtida pela ordenação descendente da pontuação total 
das equipas. A pontuação final de cada equipa será dada pelos 3 melhores resultados da equipa nos 5 torneios 
em disputa. 

6. 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. 

7. DESEMPATES NA CLASSIFICAÇÃO FINAL: se no final da competição duas equipas tiverem o mesmo número de 
pontos, a melhor classificada será 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. 

8. TORNEIOS: a competição terá lugar nos seguintes torneios da OM 2018 do CGEng: 

 

Torneio Data Dia Semana Campo 

1º Torneio 13 de Maio Domingo Quinta do Perú 

2º Torneio 23 de Junho Sábado Royal Óbidos 

3º Torneio 15 de Julho Domingo Praia D’El Rey 

4º Torneio 30 de Setembro Domingo Lisbon 

5º Torneio 13 de Outubro Sábado Aroeira II 

 

9. TROFÉUS: Cada elemento da equipa vencedora receberá um troféu alusivo à vitória na competição. 

10. PRÉMIOS NOS TORNEIOS: cada elemento da equipa vencedora será presenteado, em cada um dos torneios, com 
uma garrafa de vinho, gentilmente oferecida pelo nosso parceiro Vinicom.  



 

                                                                                                    

11. PREMIOS CLASSIFICAÇÃO FINAL:  

a. Os elementos da equipa vencedora serão presenteados com uma caixa de vinho, gentilmente oferecidas 
pelo nosso parceiro Vinicom.  

b. A equipa vencedora será a representante do CGENg no BPI Expresso 2019. Se alguns dos membros não 
puder jogar cabe ao capitão da equipa indicar um sócio do CGEng para o substituir. 

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

13. 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. 
 

14. COMISSÃO TÉCNICA: a Comissão técnica será constituída por Miguel Campos, João Ochoa e Luís Alves.  
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