TAÇAS MORAES SARMENTO
NO CAMPO DO CLUBE GOLFE VIDAGO

15 DE JULHO DE 2018
Nos termos da Regra 33-1, e sem prejuízo das Condições de Competição de Aplicação Permanente, é
estabelecido o seguinte Regulamento desta Competição:

PARTICIPAÇÃO: Prova aberta a jogadores nacionais e estrangeiros, filiados na Federação Portuguesa de
Golfe ou numa congénere internacional, com handicap, certificado pelo “home-Club”
INSCRIÇÕES: Para se realizar esta Prova são necessárias no mínimo 20 inscrições
PREÇOS: Sócios CGV: 20€; Sócios Vidago Palace: 20€, Outros: 30€; Juniores: 50%
Com Bar de Campo
MODALIDADE: 18 buracos na modalidade de contra-par.
O handicap máximo para a prova é: 28 Homens e 36 Senhoras e juniores.
A classificação geral será ordenada em Nett e Gross.
REGRAS: Serão aplicadas as Regras Gerais do "Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews" e as Regras
Locais do Campo de Golfe de Vidago.
EMPATES: Em caso de empate, na classificação “nett” será declarado vencedor o jogador com handicap EGA
mais baixo e na classificação “gross” será declarado vencedor o jogador com handicap EGA mais alto. Se
persistir o empate, o desempate será feito sucessivamente pelos melhores últimos 18, 9, 6, 3 e último buraco e
por último será resolvido por sorteio.

PRÉMIOS:

Nett: 1º - Taça
2º - Prémio

Gross: 1º - Taça
2º - Prémio

3º - Prémio
Drive mais longo e Bola mais perto do buraco
Prémios acumuláveis: 1º Gross, Drive mais longo e melhor “Pitch”
RESULTADOS DA COMPETIÇÃO – COMPETIÇÃO ENCERRADA: Considera-se que o resultado da
competição foi oficialmente encerrado após a afixação da folha de resultados finais no painel reservado para o
efeito.
PENALIDADE POR INCUMPRIMENTO DE CONDIÇÃO ESTABELECIDA NO REGULAMENTO: Exceto
quando se estabeleça penalidade diferente, a violação de qualquer condição estabelecida neste regulamento
implica a Desclassificação do Jogador.
ANULAÇÃO E ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO: Em qualquer altura a Comissão Técnica poderá:
completar ou alterar o presente regulamento; suspender ou cancelar qualquer das voltas; anular ou cancelar a
prova.
Vidago, 28 de junho de 2018

A COMISSÃO DE PROVAS
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