
 
REGULAMENTO 

 
Nos termos da Regra 33-1, e sem prejuízo das Condições de Competição de Aplicação Permanente e 
Regras Locais, é estabelecido o seguinte: 
 

1. PARTICIPAÇÃO: Circuito aberto a todos os 

jogadores com handicap oficial registado numa 
federação, sendo o Índice de Handicap máximo de 
participação 36,0, podendo os jogadores participar 

com correção para o índice máximo. NB.: Apenas 

jogadores com o handicap válido se poderão 
classificar. 

 

2. INSCRIÇÕES: As inscrições deverão ser 

efectuadas na Secretaria do Clube de Campo da Aroeira até 
às 17h00 do dia 15 de Setembro de 2022. O número 
máximo de participantes é de 40 pares, todas as inscrições 
que sejam solicitadas após o limite das mesmas ficarão 
sujeitas a uma “Lista de Espera” e caso venha a haver 
alguma desistência serão contactadas para efetivar a 
inscrição.   
 
Clube cobrará a cada jogador uma taxa de inscrição: 
  

Associados ORIZONTE  25€ 
 Convidados Não Sócios  45€ 

 
(valor incluí almoço) 

 

3. MODALIDADE : O Torneio será disputado a Pares 

em 18 buracos no campo Aroeira Pines Classic na 
modalidade de Texas Scramble em Stableford Net com 
75% do handicap de jogo.  
 

4. REGRAS: As aprovadas pelo “R&A Rules Limited” e 

as Regras Locais que serão estabelecidas pela Comissão 
Técnica. 

5. EMPATES: Em caso de empate o desempate será 

feito sucessivamente pelos melhores últimos 18, 9, 6, 3 
buracos, melhor último buraco do campo. Se persistir o 
empate, o desempate será feito a favor do handicap mais 
alto. Se ainda assim persistir, a questão será resolvida por 
sorteio.  

6. CLASSIFICAÇÕES: Todas as classificações 

serão ordenadas em NET. 

 

7. PREMIOS: Serão atribuídos os seguintes prémios: 

 
STABLEFORD GROSS                      STABLEFORD NET            
1º Par Classificado             1º Par Classificado  
                                                          2º Par Classificado 
Prémios especiais – Todos os PAR 3 – Bola mais próxima da 
bandeira 
 

8. PENALIDADE POR INCUMPRIMENTO 

DE CONDIÇÃO ESTABELECIDA NO 

REGULAMENTO: Excepto quando o Regulamento 

estabeleça penalidade diferente, a violação de qualquer 
condição estabelecida implica a DESCLASSIFICAÇÃO DO 
PAR. 
 

9. RESULTADOS DA COMPETIÇÃO – 

COMPETIÇÃO ENCERRADA: Considera-se que 

o resultado da competição foi oficialmente anunciado, 30 
minutos após a folha de resultados finais ser afixada no 
painel reservado para esse efeito. 
 

10. ANULAÇÃO E ALTERAÇÃO AO 

REGULAMENTO: Em qualquer altura, a Comissão 

Técnica poderá: 
 

▪ Completar ou alterar o presente, suspender ou 
cancelar qualquer das voltas, anular ou cancelar a 
competição 

Os casos omissos no Regulamento serão decididos de 
forma definitiva pela Comissão Técnica. 
 

11. COMISSÃO TÉCNICA: Serão designados 

oportunamente pelo Clube de Campo da Aroeira. 
 

Aroeira, 22 de Agosto de 2022 
A Comissão Técnica 


