Regulamento - Torneio Rentrée
Modalidade:

Stableford Net Individual
3 tacos + 1 putter

Marcas:

Homens – Amarelas
Homens +65 – Azuis (opcional, mediante pré-aviso)
Senhoras – Vermelhas

Handicap Máximo Jogo: Homens: 36
Senhoras: 36
Volta não qualificável para handicap
Jogadores:

Máximo 92 Jogadores. Mínimo de 5 inscrições para a realização
da prova

Hora de saída:

Shotgun às 08h30

Inscrições:

Torneio reservado aos sócios do Clube de Golfe de Belas e aos seus
convidados
Convidados dos Sócios
• 1 Convidado por sócio por torneio
• Máximo de 20 convidados de sócios por torneio.
• Os convidados não podem ser subscritores do Belas Clube
de Campo.

Prioridade de Inscrição:

Sócios Premium
Sócios Midweek
Sócios Juniores
Sócios Welcome
Convidados (a inscrição só será confirmada após o fecho das
inscrições)

Data de Inscrições:

As inscrições têm de ser feitas até às 15h00 da antevéspera do
torneio através de formulário online.

Valores de Inscrição:

Sócios Premium: isento
Sócios Midweek: €7,50
Sócios Welcome Member: €12,50
Juniores: isento
Convidados: 26€
O preço do buggy não está incluído no valor da inscrição.
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Prémios:

1º e 2º Classificado NET e 1º GROSS
Nota: prémios não acumuláveis, gross prevalece sobre o net

Desempates:

Por handicap e finalmente pelos últimos 9, 6, 3 e 1 buracos do
cartão, sendo declarado vencedor o handicap WHS mais baixo
para os resultados Net e handicap WHS mais alto para os
resultados Gross.

Velocidade de jogo:

Toque de Buzina – após 2:10 horas jogadas aproximadamente 8/9
buracos jogados
Último toque de buzina - (2X) – Aviso de 4:20 jogados, hora que o
jogador deverá terminar o jogo (para o(s) buraco(s) não jogado(s)
será atribuído no resultado gross equivalente ao double bogey net
(0 pontos stableford)

Regras:

As regras do Royal & Ancient Club of St. Andrews e as Regras
Locais que foram estabelecidas pela Comissão Técnica.

Comissão técnica:

Antonio Varela
José Sousa
Jana Cristino
Os casos omissos neste regulamento serão decididos pela
Comissão, em conformidade com as normas do Royal and Ancient
Golf of St. Andrews.

06 Janeiro 2022

