
 
 
 

 
 

 
 

Nos termos da Regra 33.1, e sem prejuízo das Condições de Competição de Aplicação Permanente, é 
estabelecido o seguinte Regulamento: 
 
Local    Santo Estevão Golfe  
Data    9 de Abril de 2022 
Hora     09:00 em “Shot Gun” (“check-in” a partir das 08:00) 
 

Participação 
Sócios do Clube de Golf dos Arquitectos e sócios do Clube de Golfe dos Engenheiros, na efetividade dos 
seus direitos. Não há limite de handicap para inscrição no Torneio (Por ordem de inscrição). 
 

Modalidade 
Four Ball Better Ball NET 
 
Os Pares são constituidos maioritariamente por um elemento do Clube de Golfe dos Arquitectos e um 
elemento do Clube de Golfe dos Engenheiros. Sempre que possível estes pares foram agrupados 
aleatoriamente em função do seu Handicap de Jogo. 
 
Handicaps: O jogo será disputado com 90% do handicap WHS, com o máximo Handicap WHS para 
homens e senhoras de 36,0.  
 
Saídas  
Senhoras “tees” vermelhos,  
Homens e Jovens “tees” amarelos. 
 
O jogo será jogado em Better Ball NET (o melhor resultado do par), sendo que ambos os jogadores devem 
preencher o respectivo Cartão de Jogo. O sistema DATAGOLFE define, com os resultados, qual o melhor 
resultado de cada um dos elementos do Par. 
 

Prémios 
1.º Classificado NET PARES (Better Ball) 
2.º Classificado NET PARES (Better Ball) 
3.º Classificado NET PARES (Better Ball) 
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Prémios Especiais 
 
Existem os seguintes Prémios Especiais em competição 
  

1. Longest Drive (Homens)  Buraco   3 
2. Longest Drive (Senhoras)  Buraco  8 
3. Nearest to the Pin (Geral)  Buraco  15 
4. Nearest to the Pin 2nd Shot  Buraco   1 

 
 

Desempates 
O desempate será feito através da aplicação sucessiva dos seguintes critérios:  

1. handicap EGA mais baixo (Net). Se persistir,  
2. pelos melhores últimos 9, 6, 3  
3. último buraco 
4. por fim o desempate será feito por sorteio. 

 
 

Regras 
Nos torneios a realizar, aplicam-se as seguintes regras: 

1. As aprovadas pelo “Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews”; 
2. As do Clube onde se disputa a prova; 
3. As que venham a ser estabelecidas pela Comissão Técnica da competição; 
4. As Regras de Aplicação Permanente da FPG; 

 
Alteração do Regulamento 

Em qualquer altura a Comissão Técnica poderá complementar ou alterar o presente Regulamento. 
  



 
 

Casos Omissos 
Serão decididos, de forma definitiva, pela Comissão Técnica do Torneio.  
 

Comissão Técnica 
    Domingos Santos Silva, Arquitectos 

Luis Antunes, Engenheiros 
Representante do campo 

 

 

 

-- Levante a sua bola assim que não for possível pontuar. 

– Mantenha a sua posição de jogo, junto ao grupo da frente. 

– Não espere pela pancada do seu adversário para preparar a sua. 

– Registe os resultados depois de abandonar os greens. 

– Repare as marcas das suas bolas no green, reponha divots e alise a superfície dos bunkers. 

– Preencha correta e legivelmente o cartão de resultado e assine antes de o devolver à 

Comissão Técnica. 

– Em caso de dúvidas no jogo, jogue uma segunda bola (de acordo com a Regra 3.3) informando essa 
intenção à sua formação. Não se esqueça, no final do jogo, de relatar à Comissão Técnica para que esta 
possa determinar qual das bolas deverá contar para o resultado no buraco. 

Recomenda-se: 


