
 

 

 

Regulamento do Campeonato “54 de VERÃO” 

1) 54 DE VERÃO:  

O “54 de VERÃO” é um campeonato individual com classificações a partir dos resultados obtidos em 6 

provas de 9 buracos cada uma, todas disputadas como voltas válidas para Handicap. 

2) CAMPOS E DATAS  

As seis Provas serão disputadas nos Campos de St. Estêvão e Ribagolfe, entre 1 de Julho e 30 de 

Setembro.  

3) PARTICIPAÇÂO  

As provas são reservadas a jogadores inscritos na FPG com handicap EGA válido. Os jogadores da 

categoria 6 do EGA são inscritos com o handicap reduzido a 36. A Comissão Técnica poderá aceitar a 

inscrição em extracompetição de jogadores sem handicap válido. 

4) MODALIDADE 

As provas são jogadas na modalidade de Stableford e com handicap. 

5) INSCRIÇÂO  

A Inscrição em cada prova é feita pelos métodos habituais junto de cada um dos Clubes. 

6) LANCHE INCLUÍDO:  

A inscrição em cada Prova, é de 2€ para membros Orizonte com Cartões válidos no campo ao Fim de 

Semana, 7€ para outros membros Orizonte e 12€ para não membros. Todos têm incluída a oferta de 

um lanche com bebidas e salgados servido após a volta.  

7) SAÍDAS E HORAS  

As Provas serão jogadas aos sábados à tarde, depois das 15h, com saídas em linha pelos Tee 1 ou 10. e 

em formações de 3 (ou 2) jogadores.  

8) CLASSIFICAÇÕES  

Em cada Prova e também no Campeonato, haverá duas Classificações (Gross e Net).  

9) CLASSIFICAÇÕES FINAIS DO 54 DE VERÃO  

As classificações finais do “54 de Verão” são obtidas pelo somatório das quatro melhores pontuações 

Stableford de entre as seis provas. 

10) PRÉMIOS E TROFÉUS:  

Em cada prova, o vencedor Net recebe um voucher com direito a inscrição na prova seguinte. 

Na última prova são atribuídos troféus aos melhores 1º Gross, 1º Net e 2º Net de acordo com a 

classificação final do circuito. 

Os troféus são atribuídos sem acumulação e pela seguinte ordem: 1º Gross, 1º Net, 2º Gross, 2º Net e 

assim sucessivamente. 

Se além dos Troféus houver outros prémios de classificação, estes são atribuídos com acumulação 

sobre os troféus, mas sem acumulação entre si e seguindo a mesma ordem de atribuição. 



11) REGRAS:  

As regras a aplicar são as aprovadas pelo Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews e as Regras Locais 

do campo onde se disputa o torneio que são estabelecidas pela Comissão Técnica.  

12) REGRAS LOCAIS DE APLICAÇÃO PERMANENTE  

Estão em vigor as Regras Locais de Aplicação Permanente do Xira Golfe.  

13) DESEMPATES  

Em cada prova, o desempate é feito na classificação Gross pelo Handicap EGA mais alto, seguido de 

melhores últimos 9, 6, 3 e 1 buracos do campo e na classificação Net pelo Handicap EGA mais baixo, 

seguido de melhores últimos 9, 6, 3 e 1 buracos do campo.  

No Campeonato o desempate é feito na classificação Gross pelo Handicap EGA final mais alto, seguido 

pelo Handicap EGA inicial mais alto, seguido do maior número de 1ºs, 2ºs, 3ºs lugares, até aos 10ºs, 

seguido do menor número total de resultados. 

No Campeonato o desempate na classificação Net é feito pelo Handicap EGA final mais baixo, seguido 

pelo Handicap EGA inicial mais baixo, seguido do maior número de 1ºs, 2ºs, 3ºs lugares, até aos 10ºs, 

seguido do menor número total de resultados. 

14) RESULTADOS DA COMPETIÇÃO – COMPETIÇÃO ENCERRADA:  

Considera-se que o resultado da competição foi oficialmente encerrado, 24 horas após a sua 

publicação no site de pelo menos um dos Clubes. Esta poderá ocorrer nas 48 horas seguintes à 

chegada do último grupo. 

15) RECLAMAÇÕES DE RESULTADOS:  

Os jogadores poderão reclamar os seus resultados junto da Comissão Técnica nas seguintes condições: 

a) Até 15 minutos após a entrega de prémios para efeitos da sua atribuição; 

b) Até dois dias após a competição encerrada, para efeitos da classificação final da prova e do 

campeonato.  

16) ANULAÇÃO E ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO:  

Em qualquer altura, a Comissão Técnica poderá completar ou alterar o presente regulamento e 

suspender ou cancelar qualquer das voltas ou o próprio Campeonato.  

17) ORGANIZAÇÂO  

O “54 de VERÃO” é uma organização conjunta do ORIZONTE Ribatejo e do Xira Golfe. 

18) COMISSÃO TÉCNICA DA PROVA E DO CAMPEONATO:  

É constituída por dois elementos da Comissão de Handicaps do Xira Golfe e por dois elementos 

indicados pelo Diretor dos Campos em que se disputam as provas.  

 

A ORGANIZAÇÃO  

 

 


