
 
 
 
XI TORNEIO DA BOA VONTADE 
Taça Christian Andersen 
 
REGULAMENTO 
QUINTA DA MARINHA - 21 de Janeiro 2017 (Sábado) 
 
Nos termos da Regra 33-1, e sem prejuízo das Condições de Competição de Aplicação Permanente e Regras Locais, é 
estabelecido o seguinte regulamento: 
 
1.Participação 
Prova aberta filiados portadores de Handicap EGA válido. Poderão ainda ser aceites participantes filiados em 
federações estrangeiras, desde que possuam handicap e federação correspondente válida, e jogadores com 
handicap clube. 
 
2. Inscrições 
Até às 18h00 do dia 18 de Janeiro, através do e-mail: acpgolfe@acp.pt 
A sua inscrição/dádiva poderá ser paga por transferência para a Misericórdia de Cascais:  
 
NIB - IBAN PT50 0035 0216 00059528430 42  
Conta Caixa Geral de Depósitos 
(Por favor envie o comprovativo para o e-mail em cima para que o consigamos identificar) 
A Santa Casa da Misericórdia de Cascais emitirá um recibo em seu nome, com eficiência fiscal para efeitos de IRS. 
(Por favor envie-nos a morada para a qual deve ser enviado e/ou emitido o recibo, bem como o NIF.)  
 
3. Donativo para participação no evento 
Inscrição torneio: 65€ ou mais (por jogador) 
Equipa particular de quatro jogadores: 260€ incluindo o valor das 4 inscrições individuais 
Equipas Institucional patrocinadores: 500€ incluindo as 4 inscrições e a publicidade inerente. 
(Inclui Green Fee, Bar de campo, almoço no hotel na Quinta da Marinha, Prémios, Donativo)  
 
4. Modalidade de Jogo 
Shot Gun às 9h00 
18 buracos singulares na modalidade Stableford Net, com Full Handicap 
 
Equipas: Prova – troféu Camara Municipal de Cascais  
Disputada em 18 buracos por equipas de particulares e equipas de patrocinadores (até 4 elementos) onde será 
contabilizada a soma dos pontos net obtidos pelos seus jogadores.  
O nome das equipas de particulares não poderá conter nenhum elemento com capacidade promocional. 
Dado que todos os jogadores das equipas estão também a jogar no torneio de singulares, as regras deste torneio 
prevalecem não sendo permitido o apoio técnico entre elementos da mesma equipa.  
O capitão de equipa que receberá o troféu será o jogador que foi mais generoso na sua inscrição ou, em caso de 
igualdade, será escolhido previamente por toda a equipa. 
 
5. Handicaps/saídas:  
Handicap exacto EGA – máximo 36 p/ homens e senhoras. 
Saídas – Homens “tees” amarelos, Senhoras “tees” vermelhos. 
 
6. Considerações: 
Numa prova Stableford o jogador deverá levantar a bola a partir do momento em que verifique que já não poderá 
pontuar, devendo o marcador por um traço no quadrado do resultado desse buraco, abstendo-se de escrever 
qualquer número.  
 
 



 
 
7. Regras 
As regras são as aprovadas pelo R&A Rules Limited e de acordo com as condições de competição e regras locais de 
aplicação permanente da FPG e as Regras Locais estabelecidas pela Comissão Técnica. Aparelhos medidores de 
distâncias podem ser utilizados durante o jogo. 
Decisão 14-3/07 - É estabelecida a regra local com base na regra 14-3, que permite a utilização de aparelhos 
eletrónicos de medidores de distância. 
 
8. Empates 
Em caso de empate entre dois ou mais jogadores, quer no resultado Net quer Gross, o desempate será feito pelo 
melhor resultado obtido nos 9 últimos buracos (buracos nºs. 10 a 18 do campo). Caso subsista o empate, 
sucessivamente pelos melhores 6 e 3 últimos buracos, e finalmente pelo melhor resultado do último buraco. Caso 
ainda assim se mantenha o empate, será visto o melhor resultado obtido, em Gross e depois em Net a partir do 
buraco 1 
 
9. Classificações premiadas (*Prémios não acumuláveis) 

 1º, 2º, 3º Equipas 
 1º, 2º, 3º Gross Geral – Taça Christian Andersen (melhor jogador do torneio) 
 1º, 2º, 3º Net Geral* 
 1º, 2º, 3ª Net Senhoras 
 Último classificado da prova 

 
Prémios Especiais 

 Nearest The Pin Senhoras – Buraco 2 
 Nearest The Pin Homens – Buraco 14 
 Longest Drive Homens – Buraco 1 
 Longest Drive Senhoras – Buraco 1 
 Nearest The Pin na 2º Pancada Geral – Buraco 13 

 
10. Alojamento 
Preço Especial Alojamento (válido para noites de 20 e 21 Janeiro) 
Single: 87,50 €/noite com pequeno-Almoço incluído 
Duplo: 97,50 €/noite com pequeno-Almoço incluído 
 
11. Alteração ao Regulamento 
Em qualquer altura a Comissão Técnica poderá complementar ou alterar o Regulamento 
 
12. Comissão Técnica da prova 
Manuel Quinta 
Filipe Tavares 
António Liberal Ferreira 
Carlos Andersen 
Francisco Tirano 
José Pimentel 
 
 


