Associação Nacional de Seniores de Golfe de Portugal
Regulamento do Torneio SOLVERDE – 2021
Delegação Sul
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:
Competição a realizar conforme indicado no Calendário Geral da ANSGP, aberto aos associados e
a eventuais convidados, não concorrendo estes aos prémios destinados aos Associados, com Índice
de Handicap válido.
2. Modalidade:
O torneio é realizado na modalidade “Stableford”, 18 buracos, “Full Handicap”, com o Handicap de
Jogo reduzido para efeito da classificação ao limite 36.
3. Classificação, Desempate e Prémios:
a. Apuram-se classificações em “Stableford Net” Geral, “Stableford Gross” Geral, “Stableford
Net” Senhoras e “Stableford Net” Geral Super Sénior+Master.
b. O desempate para efeito de classificação é feito, sucessivamente, a favor do “Índice de
Handicap” (em “Net” mais baixo e em “Gross” mais alto), dos melhores últimos 9, 6, 3 e 1
buracos do Campo e sorteio.
c. Prémios - São atribuídos os seguintes prémios, não acumuláveis, prevalecendo
sucessivamente as classificações Gross Geral, Net Geral, Net Senhoras e Net Geral Super
Sénior+Master (=> 65 ANOS):
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

1º Convidado Net,
1º Gross Geral,
1º Net Geral,
1º Net Senhoras,
1º Net Geral Super Sénior+Master.
Há ainda prémio para o "Nearest to the Pin" Geral, o "Longest Drive" Homens e o
“Longest Drive” Senhoras.

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 pela 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 curtas de buzina.

