
 

                                                                                                    

20º Torneio Interclubes das PROFISSÕES LIBERAIS 2017 
 

Regulamento 

1. DATA e LOCAL: torneio será realizado a 28 de Outubro de 2017, em shotgun às 9h00, no campo Aroeira I. 

2. PARTICIPAÇÃO:  Clube de Golfe dos Advogados, Clube de Golfe dos Arquitetos, Clube de Golfe dos Economistas, 
Clube de Golfe dos Engenheiros, Clube de Golfe Médico e Clube de Golfe dos Farmacêuticos.  

3. FORMATO: cada clube será representado por 7 pares (14 jogadores) que jogarão no formato Four Ball Better Ball 
Stableford. 

4. HANDICAPS: cada jogador jogará com 9/10 do seu HCP de jogo, tal como calculado pelo Datagolfe. Os homens 
estão limitados a HCP EGA 28 e as senhoras a 32. Se um jogador tiver HCP EGA superior ao limite respetivo, ele 
poderá jogar, mas o seu HCP EGA será o limite definido. 

5. SAÍDAS: Amarelas para os Homens e Vermelhas para Senhoras. As formações dos buracos 1A, 9A e 10A devem 
sair 5 min antes. 

6. Formações: os 7 pares de cada clube serão definidos pelo capitão de cada clube e a distribuição dos mesmos será 
feita de forma aleatória tendo em conta o HCP médio do par. 

7. CLASSIFICAÇÕES: para a pontuação de cada clube contam os 5 melhores resultados NET dos seus 7 pares. Em caso 
de empate entre dois ou mais clubes, fica melhor classificado aquele que tiver a melhor soma das 7 pontuações 
NET. Na atribuição do 1º lugar, se o empate ainda persistir o vencedor será determinado por sorteio. 

8. PRÉMIOS:   

a. Clube Vencedor: Troféu que ficará na posse da equipa vencedora durante o ano (até ao Torneio seguinte), 
equipa esta que terá a responsabilidade de gravar no seu pedestal o nome do Clube, o ano da prova e a 
constituição da equipa. 

b. Pares Vencedores: Troféus para os dois jogadores dos pares melhores classificados NET e Gross. Em caso 
de empate, utilizar-se-ão os resultados nos últimos 9, 6, 3, 1 como critério de desempate. 

c. Prémios Especiais: não existem. 

9. REGRAS: serão aplicadas as Regras Gerais do R&A Rules Limited, aprovadas pela FPG, bem como as regras 
locais que forem estabelecidas pela Comissão Técnica. Sendo a modalidade de jogo o Four Ball Better Ball, os 
jogadores podem dar conselhos de jogo aos seus parceiros e um par pode a qualquer momento decidir qual a 
ordem em que devem jogar, entre eles, independentemente da posição relativa das suas bolas. 

10. INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO: é estabelecida a regra local com base na regra 14-3, que permite a utilização de 
aparelhos eletrónicos medidores de distância. 

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

12. SUSPENSÃO, ADIAMENTO ou ANULAÇÃO DE PROVA: em qualquer momento a Comissão Técnica pode 
suspender, adiar ou cancelar o torneio.  

13. ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO: em qualquer momento a Comissão Técnica poderá completar ou alterar o 
presente regulamento. Todos os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Técnica de forma definitiva. 

14. COMISSÃO TÉCNICA: a comissão técnica será constituída por um representante de cada um dos clubes e por 
um representante do campo. 

 
25 de Outubro de 2017  


