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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 

ADENDA AO REGULAMENTO, PRÉMIO HOLE IN ONE POWERED BY SODICENTRO 

 

1. PARTICIPAÇÃO 

Ao prémio Hole in One Powered by Sodicentro serão candidatos todos os jogadores (as) de 

golfe que participam na competição excetuando-se as situações previstas no ponto seguinte. 

2. EXCLUSÕES 

a) Cada jogador apenas terá uma tentativa a partir do “tee” de saída. A saída do “tee”, para 

efeitos do prémio Hole in One Powered by SODICENTRO, não pode ser repetida. 

b) Será entregue apenas um único prémio. Apenas será considerado o primeiro jogador a 

conseguir o Hole in One. 

c) A bola terá de ser colocada corretamente atrás das marcas no “tee” de saída. 

d) Os jogadores terão de utilizar o equipamento Standard da USGA conforme pode ser visto 

em: 

https://www.usga.org/equipment-standards/conforming-club-ball-lists.html 

e) Ficam excluídos do Prémio Hole in One Powered by SODICENTRO os jogadores 

Profissionais, semiprofissionais e antigos jogadores profissionais. 

f) O buraco do prémio Hole in One Powered by SODICENTRO será anunciado apenas no dia 

da competição. 

g) O torneio será supervisionado por um marshall experiente; 
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h) Cada pancada no tee de saída do prémio Hole in One Powered by Sodicentro será 

gravada em vídeo. A gravação incluirá a pancada na bola desde o tee, o seu vôo até ao 

green e de lá para o buraco. 

3. PRÉMIO HOLE IN ONE POWERED BY SODICENTRO 

O primeiro jogador(a) que conseguir um hole in one nas condições definidas no ponto 2 será 

contemplado com um Mercedes-Benz A 180 d (AMG Line). 

Pela Direção da Quinta das Lágrimas Clube de Golfe 

João Cerejo e Pedro Iglésias 
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