
 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGULAMENTO
 
PARTICIPAÇÃO: Provas reservadas aos(as) associados da Orizonte 
Lisbon Golf e convidados, filiados na F.P.G., com Handicap WHS e com a 
Licença de Federado ativa com idade igual ou superior a 50 anos até 31 
de dezembro 2023. O Circuito Sénior será disputado em 10 provas com 
início a 19 de janeiro 2023 e final a 22 de novembro de 2023.  
 
 
INSCRIÇÕES: As inscrições deverão ser efetuadas na Secretaria do Clube 
até às 17h00 dois dias antes da realização de cada prova.  
 
 
As provas são gratuitas para subscritores AROEIRA e ORIZONTE com 
subscrição total e terá uma taxa de participação no valor de 27€ para 
subscritores RIBAGOLFE E OEIRAS e de 37€ os convidados por cada 
prova.  
  
 
MODALIDADE : As provas serão realizadas na modalidade de 
Stableford, acordo com o seguinte calendário: 
 

19/01 I Prova | Pines Classic 18/06 VI Prova | Challenge 

15/02 II Prova | Challenge 08/07 VII Prova | Pines Classic 

15/03 III Prova | Challenge 10/09 VIII Prova | Pines Classic 

12/04 IV Prova | Pines Classic 21/10 IX Prova | Challenge 

10/05 V Prova | Pines Classic 25/11 X Prova | Challenge 

 
 
(*) - O Clube de Campo da Aroeira reserva-se o direito de alterar datas 
sem aviso prévio. 

 
REGRAS: As aprovadas pelo “R&A Rules Limited” e as Regras Locais que 
serão estabelecidas pela Comissão Técnica. 
 
EMPATES:  
Classificação de Prova: Em cada prova 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.   
Classificação Agregada: Em caso de empate, no resultado de pontos 
agregado o desempate será feito a favor do jogador com o melhor 
resultado na última prova, penúltima e antepenúltima e assim 
sucessivamente. Se persistir o empate, o desempate será feito a favor 
do handicap mais baixo. Se ainda assim persistir, a questão será 
resolvida por sorteio. 
 
CLASSIFICAÇÕES: A classificação “Ordem de Mérito -Circuito Sénior 
2023” será calculada através dos pontos Stableford obtidas em cada 
prova, com o agregado das 8 melhores provas das 10 possíveis, caso o 
jogador não participe em 7 provas serão apenas considerados os pontos 
da(s) prova(s) que tenha participado. Para efeitos de classificação 
“Ordem de Mérito - Circuito Sénior 2023” serão atribuídos os pontos 
Stableford das classificações de cada prova GROSS e NET. 

 
PREMIOS: Serão atribuídos os seguintes troféus: 

 
GROSS 1º Classificado no final das 10 Provas 

2º Classificado no final das 10 Provas 
3º Classificado no final das 10 Provas 

 
NET 1º Classificado no final das 10 Provas 

2º Classificado no final das 10 Provas 
3º Classificado no final das 10 Prova

 
 
 
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 JOGADOR. 
 
 
 
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 ou através do site. 
 
 
 
 

 
 
 
 
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. 

 
Aroeira, 10 de Janeiro 2023 

A Comissão Técnica 


