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Torneio de Golfe 

Casa de Santar   

Brought to you by 19I90 Premium Wines 

 

Montebelo Golfe, 2022-10-08 

REGULAMENTO 

Na observância das Regras de Golfe, das Regras de Handicap, das Regras Locais do campo e das 
regras que venham a ser instituídas pela Comissão Técnica, é estabelecido o seguinte Regulamento: 

1. Participação 

1.1. A prova é aberta a associados do Clube de Golfe de Viseu e jogadores convidados. 

1.2. Os convidados não filiados na Federação Portuguesa de Golfe, sem licença ativa, ou sem 
índice de handicap WHS válido, não poderão ser premiados. 

2. Modalidade 

O torneio é individual, na modalidade Stableford, 18 buracos, 95% de handicap de jogo. 

3. Handicap 

3.1. O handicap máximo de jogo para homens e senhoras é o correspondente ao Índice de 
Handicap WHS 36,0. 

3.2. É permitida a participação de jogadores com handicap válido superior, considerando-se, 
nesse caso, o Índice de Handicap WHS 36,0. 

4. Número máximo de jogadores 

O número máximo de jogadores é 80. No caso de este número ser ultrapassado, será 
considerada a ordem de inscrição. 

5. Inscrição 

5.1. As inscrições são efetuadas na página de Internet do Torneio (https://1990.wine/torneio-
golfe-casa-de-santar-2022). 

5.2. O prazo de inscrição encerra às 24 horas de 2022.10.05. 

5.3. As reservas de buggy são efetuadas direta e exclusivamente na Receção do Montebelo 
Golfe. 

 

6. Hora de início 

A hora de início em shotgun é às 9:00 horas, podendo ser alterada, sendo neste caso 
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comunicada com a publicação do draw. 

7. Classificação, desempate e prémios 

7.1. Apuram-se classificações em Stableford gross geral, Stableford net geral, Stableford net 
Super Seniores (65 anos e superior) e em Stableford net Senhoras. 

7.2. São atribuídos os seguintes prémios, não acumuláveis e prevalecendo sucessivamente as 
classificações Gross Geral e Net Geral, para idênticas posições classificativas: 

1° Gross geral 

1º, 2º e 3º Net geral 

1º Net Super Seniores 

1ª Net Senhoras 

Longest drive Senhoras 

Longest drive Homens 

Nearest to the pin geral 

7.3. Em caso de empate na classificação, os desempates são feitos, sucessivamente, a favor do 
Índice de Handicap (em net o mais baixo e em gross o mais alto), dos melhores resultados 
dos últimos 9, 6, 3 e último buraco do campo (10 a 18) e, finalmente, por sorteio. 

7.4. A entrega dos cartões de jogo e o respetivo apuramento da pontuação são feitos na 
presença de todos os jogadores de cada formação. 

8. Suspensão da competição  

8.1. Na eventualidade de suspensão da competição por razões potencialmente perigosas os 
jogadores têm que descontinuar imediatamente o seu jogo.  

8.2. A suspensão da competição por razões potencialmente perigosas será assinalada por um toque 
prolongado de buzina. Quaisquer outras suspensões serão assinaladas por vários toques 
consecutivos e curtos de buzina. 

9. Alterações 

A Comissão Técnica reserva-se o direito de, em qualquer altura, completar ou modificar o presente 
regulamento, suspender a competição ou modificar a forma de jogo. 

10. Comissão Técnica 

A Comissão Técnica é constituída pelo presidente da direção do Clube de Golfe de Viseu, pelo diretor 
do Montebelo Golfe e pelo profissional de ensino do Montebelo Golfe. 

 
 

 

 


