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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 aberta a associadas e associados da Associação Nacional de Seniores de Golfe e aos Sócios (as) Seniores 
dos Campos onde as provas se realizam, com Índice de Handicap válido. 
Para o Torneio de Encerramento são apurados pela classificação final, exclusivamente as associadas e associados da 
ANSG, os 4 melhores classificados "Gross" Geral, os 4 melhores classificados "Net" Geral após excluídos os apurados na 
classificação “Gross” Geral, os 2 melhores classificados Super Senior "Net" Geral, os 2 melhores classificados Master "Net" 
Geral e as 3 melhores classificadas "Net" Senhoras, depois de excluir os jogadores e jogadoras já apurados na classificação 
“Gross” Geral e “Net” Geral, e ainda os vencedores de prémios nos 5 torneios do Circuito não apurados e convidados da 
Direção. 
 

2. Modalidade 
As provas são realizadas na modalidade “Stableford”, 12 ou 13 buracos, com Handicap de Jogo limitado ao máximo de 36, 
para efeito da classificação e respetivos prémios. As pontuações de cada cartão de jogo ficam sujeitas ao estabelecido na 
R 3.2 das Regras de Handicap em vigor que expressamente diz “Adicionar par net aos buracos não jogados e acrescentar 
uma pancada ao primeiro buraco não jogado (ou pontos Stableford equivalentes.” 
Realizam-se cinco provas, conforme calendário publicado, seguidas de um Torneio de Encerramento, no qual são 
distribuídos os prémios aos vencedores. 
 

3. Classificação, Desempate e Prémios em cada uma das provas 
a. Em cada prova apuram-se classificações Geral em “Stableford gross” e em “Stableford net”, bem como classificações 
em “Stableford net” para “Super Senior”, para “Master” e para Senhoras. 
b. Os desempates, para efeito da classificação, são feitos 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 - Em cada prova são atribuídos os seguintes prémios, não acumuláveis e baseados na seguinte ordem de 
prevalência: 1º “Gross” Geral - 1º “Net” Geral – 1º “Net” Geral Super Sénior – 1º “Net” Geral Master - 1º “Net” Senhoras. 
 

4. Classificação, Desempate e Prémios, no final do Circuito 
a. A classificação final do Circuito, em cada uma das classes “Stableford Gross” Geral, “Stableford Net” Geral, “Stableford 
Net” Super Seniores, “Stableford Net” Master e “Stableford Net” Senhoras, é a soma das pontuações obtidas num máximo 
de três (as melhores) provas. 
b. O desempate para os primeiros lugares final, é feito sucessivamente a favor do Índice de Handicap à data da realização 
da sua última prova (em “Net” mais baixo e em “Gross” mais alto), do maior número de primeiros lugares nas provas 
participadas, do maior número de provas em que o jogador participou e sorteio. 
c. Prémios - No final do Circuito são atribuídos os seguintes prémios, exclusivamente aos associados da ANSGP, não 
acumuláveis e baseados na seguinte ordem de prevalência: 1º “Gross” Geral - 1º “Net” Geral – 1º “Net” Geral Super Sénior 
– 1º “Net” Geral Master - 1º “Net” Senhoras. 
Na prova de encerramento, é atribuído um prémio ao Vencedor do torneio em “Stableford Gross” e “Stableford Net”, Geral, 
não acumuláveis e prevalecendo o prémio “Gross”. 
 

5. Disposições Finais 
a. Faltas e/ou Desistências tardias de inscritos na prova - a proceder conforme indicado no Normativo publicado sobre este 
assunto. 
b. Em qualquer momento, 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. 
c. São aplicadas as Regras aprovadas pelo R&A e USGA, as Regras Locais de Aplicação Permanentes da ANSG e as 
Regras definidas pela Comissão Técnica. 
d. 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. 
e. Marcas de saída: amarelas para Homens e vermelhas para Senhoras, exceto se a CT determinar outras. 
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