
 
  

 

2 de janeiro de 2017   

REGULAMENTO  

1) PARTICIPAÇÃO:  

Prova reservada a sócios do 
Xira Golfe, convidados de 
sócios e jogadores inscritos na 
FPG com handicap EGA 
válido. Os jogadores da 
categoria 6 do EGA são 
inscritos com o handicap 
reduzido a 36.  

2) MODALIDADE:  

O torneio é disputado em 18 
buracos na modalidade de 
Stableford, em Full Handicap.  

3) CLASSIFICAÇÕES  

Haverá duas classificações 
(Gross e Net). Ambas as 
classificações contam para o 
Ranking do Xira Golfe, 
podendo ter pesos diferentes 
uma da outra.  

4) 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.  

5) DESEMPATES:  

Em caso de empate, o 
desempate é feito para a 
classificação Gross pelo 
Handicap EGA mais alto, 
seguido de melhores últimos 9, 
6, 3 e 1 buracos do cartão e 
para a classificação Net pelo 
Handicap EGA mais baixo, 
seguido de melhores últimos 9, 
6, 3 e 1 buracos do cartão.  

6) COLOCAR A BOLA  

Regras de Inverno poderão ser 
aplicadas de acordo com 
informação que vier a ser dada 
no checkin.  

7) JOGO LENTO:  

Aplicam-se as seguintes 
regras de Ritmo de Jogo: 
a. Todos os grupos devem 
sempre manter-se em contacto 
com o grupo que segue à sua 
frente. 
b. No caso de um grupo perder 
o contacto com o grupo que 
segue à sua frente, poderá ser 
alvo de aviso para recuperar 
essa distância. 
c. Após o segundo aviso ao 
grupo, todo o jogador que 
demore mais de 50 segundos 
na preparação para bater a 
sua bola, poderá ser 
penalizado com duas 
pancadas nesse buraco. 
d. Sempre que um grupo tenha 
de procurar uma bola e tenha 
perdido o contacto com o 
grupo da sua frente, deve dar 
a passagem ao grupo 
seguinte.  

8) RESULTADOS DA 
COMPETIÇÃO – 
COMPETIÇÃO 
ENCERRADA:  

Considera-se que o resultado 
da competição foi oficialmente 
encerrado, 30 minutos após a 
folha de resultados finais ser 
divulgada.  

9) APARELHOS 
ELECTRÓNICOS E 
OUTROS:  

Os aparelhos susceptíveis de 
provocar ruído inesperado, 
como telefones móveis, 
tablets, ou outros aparelhos de 
telecomunicações deverão ser 
desligados. O seu uso poderá 
ser considerado pela 
Comissão Técnica uma 
infração à Parte de Etiqueta 
das Regras de Golfe e, 
consequentemente, penalizado 
ao abrigo da Regra 33-7.  

10) MEDIDORES DE 
DISTÂNCIA 
ELECTRÓNICOS:  

São autorizados desde que 
não incluam conselho de taco 
a usar. Recomenda-se 
diligência na utilização para 
evitar perdas de tempo 
desnecessárias, ao mesmo 
tempo que se encoraja a 
partilha de informação com 
quem não disponha dos 
mesmos dispositivos.  

11) ANULAÇÃO E 
ALTERAÇÃO AO 
REGULAMENTO:  

Em qualquer altura, a 
Comissão Técnica poderá 
completar ou alterar o presente 
regulamento e suspender ou 
cancelar a volta e a 
competição.  

12) COMISSÃO TÉCNICA DA 
PROVA:  

É constituída pela Comissão 
de Handicaps do Xira Golfe.  
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