Associação Nacional de Seniores de Golfe de Portugal
Regulamento do 4º OPEN INTERNACIONAL DA FUNDAÇÃO INATEL- 2021
Na observância das Regras de Golfe e das Regras de Handicap e sem prejuízo das Regras Locais de Aplicação
Permanente da Associação Nacional de Seniores de Golfe de Portugal (ANSGP) e das Regras Locais do campo,
é estabelecido o seguinte Regulamento:
1. Participação:
Este 4º Open Internacional de Golfe Fundação INATEL/ANSG a realizar, conforme calendário publicado, no
Campo de Golfe de Porto Santo, é aberto a Associados e Convidados, com “Índice de Handicap” válido.
2. Modalidade e handicaps:
O torneio é jogado em 2 dias, 36 buracos, 18 buracos em cada dia, na modalidade “Stroke play" sendo
apuradas as classificações “gross” e “net”, com o Handicap de Jogo reduzido para efeito da classificação
“net” ao limite 36,0.
O Índice de Handicap dos jogadores permanece inalterado entre as voltas.
O número de pancadas máximo por buraco a registar no cartão de jogo (Regra 21.2) é de quatro acima do
par do buraco, devendo a bola ser levantada quando se atingir o limite máximo de pancadas.
3. Classificação, Desempate e Prémios:
a. Apura-se em cada dia uma classificação em “Stroke play net” Geral e em “Stroke play gross” Geral.
Para a classificação final conta o somatório dos resultados dos 2 dias.
b. Os desempates, para efeito de classificação, são feitos sucessivamente a favor do “Índice de
Handicap” (em “Net” mais baixo e em “Gross” mais alto), dos melhores últimos 6, 3 e 1 buracos do
Campo e sorteio.
c. Prémios - São atribuídos os seguintes prémios, não acumuláveis e prevalecendo sucessivamente a
classificação “Gross” Geral e a classificação “Net” Geral, para idênticas posições classificativas:
i. 1º e 2º Gross Geral,
ii. 1º e 2º Net Geral,
iii. 1º Net Senhoras,
iv. Há também prémios Skills (Nearest to the Pin geral e Longest Drive Homens e Senhoras).
d. Aos prémios desportivos concorre quem for associado da ANSG ou sócio da Fundação
INATEL.
4. Disposições Finais:
a. Em qualquer momento antes do início da prova, a Direção ou a Comissão Técnica nomeada por
aquela para controlar a competição, podem alterar o presente Regulamento e suspender, adiar ou
cancelar a prova, decidindo de forma definitiva sobre casos omissos no Regulamento e Regras
Complementares.
b. São aplicadas as Regras aprovadas pelo R&A e a USGA, as Regras Locais de Aplicação
Permanentes da ANSG e as Regras definidas pela Comissão Técnica.
c. Interrupção e Recomeço do jogo:
i. Interrupção imediata do jogo - Uma nota prolongada de buzina,
ii. Interrupção do jogo - Três notas consecutivas de buzina,
iii. Recomeço do jogo - Duas notas curta de buzina.
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