
           
 
 

17 de Maio de 2022 

Campeonato do Clube Absoluto 2022 

Regulamento  

 
 

Modalidade: Categoria A: Strokeplay, 36 buracos, sem handicap 

Categoria B: Stableford, 36 buracos, 95% handicap de jogo 

 

Marcas: Categoria A 

Homens – Brancas 

Senhoras – Azuis 

 

Categoria B 

Homens – Amarelas 

Senhoras – Vermelhas 

 

Handicap WHS: 

 

 

Qualificação Handicap: 

Categoria A: Até 12,0 

Categoria B: A partir de 12,1 

 

Sim 

 

Jogadores: Máximo 90 Jogadores. Serão necessários um mínimo de 5 

inscrições para a realização da prova. 

 

Hora de saída: A hora será definida aquando da publicação do draw. 

1º Dia: Por ordem crescente de handicap. Uma vez ordenados pelo 

Index WHS, os jogadores serão separados em dois grupos com 

igual número de jogadores (se o número for par). O grupo com 

handicap mais baixo sai do tee # 1, o grupo com os handicaps 

mais altos sai do tee # 10. 

2º Dia: Os jogadores serão ordenados por ordem inversa de 

resultado, saindo em último lugar os jogadores com melhor 

resultado de cada categoria. As saídas serão distribuídas de 

seguinte forma: 

1ª Lugar da Categoria A, última saída do tee # 1, e assim 

sucessivamente até se esgotar o número de saídas para o tee # 

1. Havendo excedente os jogadores restantes serão 

distribuídos alternadamente entre o tee # 1 e # 10. 

 

1º lugar da Categoria B, última saída do tee # 10, e assim 

sucessivamente até se esgotar o número de saídas para o tee # 
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10. Havendo excedente os jogadores restantes serão 

distribuídos alternadamente entre o tee # 1 e # 10. 

 

 

Inscrições: Torneio reservado aos sócios do Clube de Golfe de Belas. No ato da 

inscrição os jogadores deverão indicar se jogam a pé ou de buggy 

(máximo 46 buggies disponíveis). Os buggies serão atribuídos em 

primeiro lugar aos sócios Premium com contrato anual e depois por 

ordem de inscrição. 

 

Todo a informação referente o torneio de golfe (regulamentos, 

inscrições, draw e resultados) estará unicamente disponível através do 

link Belas Clube de Campo - Clube de Golfe 

 

 

Prioridade de Inscrições: O critério utilizado para as inscrições é a “Categoria”, conforme 

definição abaixo. Dentro de cada Categoria, o critério seguinte, caso 

seja necessário, é a data de inscrição e assim sucessivamente até que o 

limite máximo de inscrições seja atingido.  
 

Sócios “Premium”  

Sócios “Premium” Juniores com handicap até 28,0, inclusive 

Sócios “Midweek” 

Sócios Welcome  

Sócios “Premium” Juniores com hcp igual ou superior a 28,1, apenas 

poderão participar no caso de haver vagas. 

 
Data de Inscrições: As inscrições fecham às 11:59 na quarta-feira antes do torneio, através 

de formulário online. 

 

Valores de Inscrição: Sócios Premium/Midweek/Welcome: €10,00 para o torneio. 

Sócios Júnior Isentos 

O preço do buggy não está incluído no valor da inscrição. 

 

 

 

Prémios:  

 

 

 

Campeão Gross Homens (só para categoria A) 

Campeã Gross Senhoras (só para categoria A) 

Campeão Net Homens Categoria A 

Campeão Net Homens Categoria B 

Campeã Net Senhoras 

 

Os prémios não são acumuláveis prevalecendo o prémio Gross 

sobre o Net. 
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Desempate: Playoff nos buracos 10 e 14 sucessivamente até que se encontre 

um vencedor, sem handicap 

 

Buggies: A utilização de Buggies é permitida 

 

Regras: As regras do Royal & Ancient Club of St. Andrews e as Regras 

Locais que foram estabelecidas pela Comissão Técnica. 

 

 

Cartão de Resultados O Cartão de Resultados é entregue ao jogador no ato de check-

in, 

 

Depois de terminada a volta, o jogador deve conferir o seu 

resultado em cada buraco com o marcador, e esclarecer 

quaisquer questões com a Comissão Técnica antes de devolver 

o cartão de resultados na Receção do Clube. Tem que 

assegurar que o marcador ou marcadores assinaram o cartão 

de resultados, assiná-lo ele próprio e aguardar a validação das 

mesmas no ato de entrega.  

 

Encerramento do 

Torneio: 

O torneio considera-se encerrado, e os resultados finais, uma 

hora após a publicação dos resultados oficiosos, período 

durante o qual poderão ser solicitadas eventuais correções. 

 

Comissão técnica: José Carlos Sousa 

António Varela 

Luís Braz 

 

Os casos omissos neste regulamento serão decididos pela 

Comissão, em conformidade com as normas do Royal and Ancient 

Golf of St. Andrews.  

 

 

 


