
 

 

TORNEIO AMADOR GOLFSIXES CASCAIS - Engenheiros 

TERMOS DE COMPETIÇÃO 

 
1. FORMATO 
 
A. O torneio será realizado no dia 04-04-2020, no Lisbon Sports Club, em saídas 
sucessivas a partir das 16h. 
 
B. A competição é disputada em 6 buracos, na modalidade Greensomes Medal Net, 
podendo os pares serem mistos.  
 
Greensomes é uma variante de Foursomes em que ambos os parceiros jogam da área de 
partida e é selecionada uma das duas pancadas de partida. O parceiro cuja pancada de 
saída não foi selecionada joga depois a próxima pancada e cada pancada subsequente é 
executada em ordem alternada até a bola entrar no buraco (holed).  
Exemplo: se a pancada de partida do parceiro A é selecionada no primeiro buraco, o 
jogador B vai jogar a próxima pancada, depois o jogador A joga e assim por diante até a 
bola entrar no buraco (holed). Ambos os parceiros jogam depois da área de partida do 
segundo buraco e o processo repete-se. Não existe número mínimo de saídas para 
qualquer dos jogadores. 
 
C. Tees de saída: HOMENS: amarelas | SENHORAS: vermelhas 
 
2. HANDICAPS 

A. Limites de Handicap exacto EGA: 28 para Homens e 36 para Senhoras (jogadores 
inscritos com handicaps superiores jogam com o handicap máximo permitido). 

B. A competição é um torneio aberto a todos os jogadores filiados na Federação 
Portuguesa de Golfe ou congénere, com “Handicap EGA” válido e certificado pela 
respetiva Comissão de Handicap, com idade igual ou superior a 16 anos. 

 

 

 

 



 
 
C. Abono Handicap  
1. Para uma competição de 6 buracos, cada jogador receberá 1/3 do seu handicap de 
jogo antes do abono de handicap de greensomes (Handicap mais baixo x 0.6 e handicap 
mais alto x 0.4) ser aplicado.  
Exemplo:  Jogador A, HCP: 6      HCP Jogo: 2 x 0.6 = 1.2  
Jogador B, HCP: 12    HCP Jogo: 4  x 0.4 = 1.6                          
O par receberá 2.8 pancadas.             
    
2. Para a morte súbita cada jogador receberá 1/18 do seu handicap antes do abono de 
handicap de greensomes ser aplicado (Handicap mais baixo x 0.6 e handicap mais alto x 
0.4).  
Exemplo: Jogador A, HCP: 6      HCP Jogo: 0.3 x 0.6 = 0.2  
Jogador B, HCP: 12    HCP Jogo: 0.7 x 0.4 = 0.3                         
O par receberá 0.5 pancadas.         
 
3. REGRAS 
 
A. As Regras a aplicar são as aprovadas pelo R&A Rules Limited, as condições 

estabelecidas pelos Termos de Competição e Regras Locais de Aplicação Permanente 

do Campeonato assim como as Regras Locais Adicionais estabelecidas pela Comissão 

Técnica.  

 
4. EMPATES 

A. O desempate para o primeiro lugar, é feito pela soma do handicap exacto mais alto 
e se o empate persistir por “Sudden Death Play Off”. 

 
5. INSCRIÇÃO 
 
A. A inscrição neste torneio está limitada aos sócios do clube de golfe dos Engenheiros. 
A inscrição deve ser efetuada no site do clube até às 18h do dia 1 de Abril de 2020. Quem 
não tiver parceiro pode ainda assim inscrever-se que a Direção lhe atribuirá um parceiro. 
 
B. O valor da inscrição é de 15€, por jogador. O valor da inscrição será pago no check in 
no dia da competição. 
 
6. LIMITE DE INSCRIÇÕES 

A. O limite de inscrições recomendado para este torneio será de 60 jogadores, 
podendo a organização, caso se justifique, alterar esse limite. 

 
7. CLASSIFICAÇÕES E PRÉMIOS 
 
A. O Par com o melhor resultado net (total de pancadas subtraído do hcp jogo da 
formação) será declarado o vencedor da competição. Os dois vencedores estão 
automaticamente apurados para disputar a final do torneio Amador GolfSixes Cascais 



que será realizado na tarde do dia 17 de Abril, sexta-feira, no campo de golfe Oitavos 
Dunes, em Cascais, onde se vai apurar a equipa que irá representar Portugal no Pro-
Am da competição oficial GolfSixes Cascais (o Pro-Am acontecerá no dia 8 de Maio). 

8. COMISSÃO TÉCNICA E ÁRBITROS 

A. Serão designados oportunamente pela organização e campo envolvidos. 

 


