
                                   

 

Associação Nacional Seniores Golfe de Portugal 

Regulamento do 2º TORNEIO ALGARVE / ANDALUZIA - 2022 

 

 
 

 

1. Local e data 
 

Dia 22 de Maio de 2022, no Campo de Golfe Pinheiros Altos - Algarve. 
 

2. Participação 
. 

Associados/as da ANSGP e do CG Bellavista (Andaluzia), com Índice de Handicap válido e limitado 

às 40 primeiras inscrições.   
 

3. Formato 
 

Competição por pancadas na modalidade “STABLEFORD”, com apuramento dos vencedores 
individuais Homens e Senhoras e também o apuramento da equipa vencedora com o somatório dos 
10 melhores resultados de cada país, em “stableford net”, nos 18 buracos.  
 

4. Handicaps 
 
O Handicap de Jogo máximo de participação é 36. Handicaps de jogo superiores jogam com este 
limite. 
 

5. Classificação, Desempate e Prémios 
 
É vencedora a Equipa que somar o melhor resultado como definido no ponto 3. Em caso de empate 
o primeiro lugar é decidido, sucessivamente, pelo melhor resultado individual em “stableford net” não 
considerado nos 10 primeiros. 
Há prémios individuais para o 1º classificado/a Gross Geral, 1º classificado/a Net Geral e 1ª 
classificada Net Senhora, não acumuláveis e com prioridade sucessiva para a classificação Gross 
Geral e Net Geral. 
Há um troféu para a Equipa vencedora.  
Os prémios sklills são para o longest drive homens, longest drive senhoras e nearest to the pin geral. 
 

6. Disposições e Regras 
 
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 e as Regras definidas pela Comissão 
Técnica. 
d. Marcas de saída: marcas amarelas – Homens e marcas vermelhas - Senhoras 
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. 


