
 

 

 

1. PARTICIPAÇÃO 
Aberto a todos os amadores filiados na FPG, 
de acordo com o índice de hcp WHS registado 
no servidor da FPG até 54,00. 

 
2. INSCRIÇÕES 

Registadas através 
http://www.orizontegolf.com/torneios  
até às 10h do dia 28 janeiro.  
Para aceitação do jogador no torneio é 
considerado o índice de handicap WHS 
registado no servidor da FPG no momento 
do encerramento das inscrições. 

 
3. LIMITE DE INSCRIÇÕES 

Serão aceites as inscrições até ao limite de 
42 jogadores. Quando o número de inscritos 
exceder o limite de inscrições, será feita a 
exclusão dos “Handicaps” mais altos. 
Para a realização do torneio é exigido o 
mínimo de 12 inscrições. As desistências 
após a divulgação do “DRAW” poderão ser 
preenchidas pelos jogadores em espera. 

 
4. VALOR DA INSCRIÇÃO 

Jogadores Federados -----------28,00 € 
Sócios Aroeira/Ribagolfe e DU – 20,00 € 

 
5. MODALIDADE 

18 Buracos Stableford Net. 
 

6. REGRAS   
As aprovadas pelo R&A Rules Limited; as 
Regras locais de aplicação Permanente da 
FPG e as Regras estabelecidas pela Comissão 
Técnica. 

 
 

7. EMPATES 
O desempate para a classificação “Gross” é 

feito pelo índice do hcp WHS mais alto e 
melhores últimos 9, 6, 3 e 1, para a 

classificação “Net” pelo índice do hcp WHS 
mais baixo e melhores últimos 9, 6, 3 e 1. 
 

8. MARCAS DE SAÍDA  
Homens – Amarelas 
Super Sénior – Azuis 
Senhoras – Vermelhas 

 
9. PRÉMIOS: 

Nearest to the pin B6/B15  
Presunto a quem obtiver o maior número 

de Nearets To The Pin no final do ano 
2023. 

Taça entregue no final do ano 2023 
Torneio de Natal. 

1º Gross/1ºNet 
 

10. COMISSÃO TÉCNICA  
Óscar Pinto e Patrícia Brito e Cunha 
Os casos omissos neste Regulamento, sem 
resposta na demais regulamentação e 
legislação vigente, serão apreciados e 
decididos pela Comissão Técnica. 

 

R E G U L A M E N T O 
TAÇA ANIVERÇÁRIO 2023 


