
Quinta das Lágrimas – Clube de Golfe  

telef.: +351 239802388 | e-mail: geral@quintadaslagrimasgolfe.pt | site: www.quintadaslagrimasgolfe.pt 

QUINTA DAS LÁGRIMAS CLUBE DE GOLFE 

XII TORNEIO DE VERÃO DA QUINTA DAS LÁGRIMAS CLUBE DE GOLFE 

MORGADO GOLF COURSE –  

6 de Agosto de 2020 

SAÍDAS EM LINHA A PARTIR DAS 8.30 HORAS – TEE 1 - TEE 10 

REGULAMENTO 

Nos termos da Regra 33-1, e sem prejuízo das Condições de Competição de Aplicação 

Permanente da FPG e Regras Locais, é estabelecido o seguinte Regulamento:  

1. PARTICIPAÇÃO 

Prova aberta a todos os jogadores (as) filiados na Federação Portuguesa de Golfe e com 

handicap EGA válido. 

2. O PAGAMENTO  

Deverá ser feito na recepção do ClubHouse do campo. 

3. VALOR DA INSCRIÇÃO 

O preço do torneio para os jogadores: Green fee - 30€; Green fee, Buggy - 35€. 

4. MODALIDADE DE JOGO 

A prova será jogada na modalidade de Stableford. Haverá duas classificações gerais: gross e net. 

O handicap máximo para todos os jogadores é de 36.0 EGA, sendo, no entanto, permitida a 

participação a jogadores com handicap válido superior. Os jogadores com handicaps superiores serão 

considerados como tendo 36,0 EGA. 

5. PONTOS DE PARTIDA 

Todos os jogadores sairão das marcas amarelas. Excetuam-se as senhoras e os jovens nascidos no 

ano de 2008 e 2009 (sub12) que sairão das marcas vermelhas. 
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6. REGRAS 

As Regras a aplicar são: As aprovadas pelo R&A Rules Limited e as Regras Locais que serão 

estabelecidos pela Comissão Técnica da Prova. Os jogadores que verifiquem que com a 

pancada seguinte já não pontuam deverão levantar a bola. O jogador que não o fizer 

incorrerá numa pancada de penalidade no buraco seguinte. 

 

7. APARELHOS DE MEDIÇÃO DE DISTÂNCIA 

É permitido o uso de aparelho que faça a medição de distâncias. É proibido o uso de tal 

aparelho com a função que possa afetar a forma de jogar (declives, vento etc.) ligada. 

Neste caso o jogador incorre na penalidade prevista na regra 14-3 (desclassificação). 

 

8. RITMO DE JOGO 

É obrigatório que todos os jogadores adotem condutas que acelerem o ritmo de jogo. O 

percurso do Campo do Morgado deve ser realizado no máximo em 5 horas. 

A Comissão Técnica, se verificar que algum jogador ou jogadores estão a condicionar o 

ritmo de jogo pode agir da seguinte forma: 1ª infracção – Aviso; 2ª infracção – 2 Pancadas 

de penalidade. 3ª infracção – Desclassificação. 

 

9. EMPATES 

Em caso de empates o desempate será feito sucessivamente pelos melhores últimos 9 

buracos do campo (buracos 10 a 18), 6 (buracos 13 a 18), 3 (buracos 16 a 18) e último 

buraco (buraco 18). Se persistir o empate, será dada preferência ao Handicap EGA exato 

mais baixo, no caso da classificação net, e ao Handicap EGA exato mais alto, no caso da 

classificação gross. Se persistir o empate, o desempate será feito por sorteio. 

10. PRÉMIOS 

Estão em disputa os seguintes prémios: 1º Classificado Gross (que prevalece sobre qualquer 

um dos net),1º, 2º e 3º Classificados Net. Ainda existirá 1 (um) prémio para o Nearest to the 

Pin e um prémio para o Longest Drive Homens e um prémio para o Longest Drive Senhoras/ 

Juniores. 
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11. NÃO É PERMITIDO 

Os jogadores com menos de 18 anos fumarem durante o jogo. 

12. INCUMPRIMENTO DE CONDIÇÃO ESTABELECIDA NO REGULAMENTO 

Exceto quando se estabeleça penalidade diferente, a violação de qualquer condição 

estabelecida neste regulamento implica a desclassificação do jogador. Os casos omissos no 

Regulamento, serão decididos de forma definitiva pela Comissão da Técnica da Prova. 

13. RESULTADOS DA COMPETIÇÃO – COMPETIÇÃO ENCERRADA 

Considera-se que o resultado da competição foi oficialmente encerrado após a afixação da 

folha de resultados finais no painel reservado para o efeito. 

14.  MAU COMPORTAMENTO 

Não será tolerada qualquer forma de mau comportamento. A Comissão Técnica da Prova 

reserva-se o direito de agir em conformidade. 

15. REGRAS LIGADAS À PREVENÇÃO DE CONTÁGIO PELO COVID19 

a) Recomenda-se que os jogadores utilizem regularmente os seus produtos de desinfeção 

e higiene durante a volta de jogo; 

b) Cada jogador deve transportar e utilizar o seu saco de golfe durante o jogo, utilizar 

sempre os seus tacos, tee´s e bolas, evitando utilizar ou tocar em equipamento 

pertença do respectivo parceiro de jogo; 

c) Durante o jogo, os jogadores devem respeitar as regras de distanciamento social, 

mantendo-se, em todas as ocasiões, afastados pelo menos 2m; sempre que exista 

necessidade de uma maior aproximação, os jogadores deverão usar máscara protectora 

de nariz e boca; 

d) Nos greens, a bandeira deverá permanecer sempre dentro do respectivo copo, não 

sendo permitido tocar, retirar ou segurar a bandeira; 

e) Cada jogador receberá o cartão. Os cartões de jogo não podem ser trocados entre os 

jogadores. O registo dos resultados deve ser realizado da seguinte forma: Cada jogador 

assinala o seu resultado no seu cartão. Ainda no seu cartão, mas na parte de baixo do 

cartão (local normalmente utilizado para se escrever o resultado do portador do cartão) 

regista o resultado de um jogador da sua formação (marcador); no final do jogo cada 

jogador dita oralmente o seu resultado sendo conferido pelo seu marcador. Ambos os 
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jogadores deverão assinar sem que o marcador faça o manuseamento do cartão do 

parceiro. Após conferência do Cartão os jogadores deverão, em conjunto, entregá-los 

no ClubHouse do Campo de Golfe; 

f) Todos os jogadores deverão usar máscara protectora de nariz e boca no ClubHouse; 

g) Cada jogador é responsável por reparar os seus divots bem como os pitchmarks nos 

greens;  

h) Cada jogador será responsável por alisar as marcas de jogo nos bunkers com o taco ou 

com os sapatos de golfe;  

i) Nos obstáculos de água, cada jogador deve ser responsável, se tal for possível, por 

recuperar a bola e limpá-la, sem ajuda de ninguém;  

16. ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO 

Em qualquer altura a comissão técnica pode: Completar ou alterar o presente regulamento; 

suspender ou cancelar o torneio. 

17.  COMISSÃO TÉCNICA DA PROVA 

A comissão técnica nesta prova é constituída pelos seguintes elementos: Pedro Iglésias, 

João Cerejo, Jorge Pato. 

 

A Direção da Quinta das Lágrimas Clube de Golfe 
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