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QUINTA DAS LÁGRIMAS CLUBE DE GOLFE 

XIV TORNEIO DE VERÃO DA QUINTA DAS LÁGRIMAS CLUBE DE GOLFE 

AMENDOEIRA GOLF RESORT – FALDO COURSE - 4 DE AGOSTO 2022 

SHOTGUN – 9:00 HORAS 

REGULAMENTO 

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

Permanente da FPG, Regras Locais e das regras estipuladas pela Associação de Golfistas 

Profissionais (PGA), é estabelecido o seguinte Regulamento: 

1. PARTICIPAÇÃO 

Prova aberta a todos os jogadores de golfe. 

2. O PAGAMENTO  

Deverá ser feito na receção do ClubHouse do campo. 

3. VALOR DA INSCRIÇÃO 

O preço do torneio para os jogadores: Green fee c/ Buggy partilhado - 62€. Green fee 

Juniores - 30€. 

4. MODALIDADE DE JOGO 

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

net. 

5. HANDICAP DE JOGO 

O handicap máximo para todos os jogadores é de 36.0 EGA. Não é permitida a 

participação a jogadores com handicaps superiores a 36. 
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6. PONTOS DE PARTIDA 

Todos os jogadores sairão das marcas amarelas. Excetuam-se as senhoras e os jovens 

nascidos a partir de 2010 inclusive e que sairão das marcas vermelhas. 

7. 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. 

8. 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). 

9. RITMO DE JOGO 

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

percurso do Faldo Course 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. 

10. EMPATES 

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

buracos do campo considerados (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. 

11. PRÉMIOS 

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

um dos net), 1º, 2º e 3º Classificados Net.  

Haverá ainda: 
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• 1 (um) prémio para o Nearest to the Pin – Ecco Shoes 

• 1 (um) prémio para o Nearest to the Pin - Caves Messias 

• 1 (um) prémio para o Nearest to the Pin – Powered by Mercedes-Sodicentro. 

• 1 (um) prémio para o Longest Drive Homens 

• 1 (um) prémio para o Longest Drive Senhoras/ Juniores. 

12. NÃO É PERMITIDO 

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

13. 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. 

14. 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. 

15.  MAU COMPORTAMENTO 

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

reserva-se o direito de agir em conformidade. 

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 e Tiago Francisco. 

Pela Direção da Quinta das Lágrimas Clube de Golfe 

João Cerejo e Pedro Iglésias 
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