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TORNEIO DE NATAL 
11 de Dezembro – Ribagolfe Lakes 

 
 

REGULAMENTO 
 
 

Nos Termos da Regra 33-1, e sem prejuízo das condições de competição de aplicação 
permanente da FPG, é estabelecido o seguinte regulamento: 

 
 

PARTICIPAÇÃO: 
 

Prova aberta à participação de sócios Orizonte, convidados de sócios, convidados da orga-
nização e jogadores federados com handicap WHS válido. 
Equipas de 2 jogadores. 
Mínimo de 10 equipas para realização do torneio.  

 
 

MODALIDADE: 
 
 18 buracos strokeplay com abono, na variante de Texas Scramble. 
 A ordem dos jogadores pode ser alterada buraco a buraco. 

Em cada pancada subsequente à pancada de saída, joga sempre o primeiro jogador cuja 
bola for escolhida. 
O jogador da equipa que jogar de seguida a pancada no local escolhido pode colocar a sua 
bola (aplicável em qualquer ponto do percurso e nos obstáculos de areia). 
 
 
HANDICAP: 

 
Handicap da equipa: 3/8 da média dos handicaps de jogo. 
Limite de handicap de jogo individual – Homens: 36 / Senhoras: 36 
 

 
PRÉMIOS: 

 
1º, 2º lugares Net 
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DESEMPATES: 

 
Em caso de empate no final do torneio, far-se-á o desempate pelos últimos 9,6,3 e último 
buraco (net), HCP mais baixo. 
 
 
REGRAS: 
 
As regras a aplicar são as aprovadas pelo R&A Rules Limited e as Regras Locais que serão 
estabelecidas pela Comissão Técnica 

 
Hora de saída: (Nota à Regra 6-3ª) Na ausência de razões que justifiquem abolir a 
penalidade de desclassificação, se um jogador chegar ao seu ponto de partida, pronto 
para jogar, dentro de cinco minutos depois da sua hora de saída, ser-lhe-á aplicada a 
penalidade de duas pancadas no primeiro buraco. 

 
Etiqueta: Não será tolerada qualquer forma de mau comportamento. A Comissão 
Técnica da Prova reserva o direito de agir em conformidade, de acordo com a Regra 
33-7. 

Penalidades por incumprimento de condição estabelecida no Regulamento: 
• Exceto quando o Regulamento estabeleça penalidade diferente, a violação de 

qualquer condição estabelecida implica a desclassificação do jogador. 
• Os casos omissos no Regulamento serão decididos de forma definitiva pela 

Comissão Técnica. 
 

 
INSCRIÇÕES: 

 
Serão aceites inscrições via site https://www.orizontegolf.com/ até às 12h00 da 
véspera do torneio 

 
 

INSCRIÇÕES (valores): 
 

 All in One, Eagle, Birdie – 6€ 
 Par – 20€ 
 All in One, Eagle e Birdie DU – 22,50€ 
 Convidados – 25€ 
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HORAS DE SAÍDA (DRAW), ATRASOS E FALTAS DE COMPARÊNCIA: 

 
O Draw será publicado até às 13h00 do dia anterior ao Torneio, após o qual não 
poderão ser aceites mais inscrições. 
O jogador inscrito, que falte ao Torneio e que não tenha informado da desistência do 
Torneio depois de afixado o Draw, ou que não apresente justificação válida, poderá 
não ser autorizado a participar no Torneio seguinte e ficará devedor da sua inscrição. 

 
 
MARCAS DE SAÍDA: 

 
Homens – Tees amarelos 
Senhoras – Tees encarnados 

 
 

RESULTADOS DA COMPETIÇÃO: 
 

Considera-se que o resultado da competição foi oficialmente anunciado quando a 
folha de resultados for colocada no painel reservado para o efeito. 

 
 

ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO: 
 

Em qualquer altura a Comissão Técnica pode completar ou alterar o presente 
regulamento, suspender ou cancelar o torneio. 

 
 

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO DE DISTÂNCIAS: 
 

São permitidos equipamentos de medição de distâncias, tais como GPS ou 
binóculos. 

 
COMISSÃO TÉCNICA:  
 
José Maria Cazal-Ribeiro, Carlos Fonseca e Petya Rozenova. 

 
 
 
 


