
 

CLUBE DE GOLFE DE VIDAGO 

Torneio Bandeirinhas 

REGULAMENTO 

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: 15€; VPGC: 20€; Outros: 25€; Juniores: 50%  

MODALIDADE: 18 buracos na modalidade de “Strokeplay - pancadas”.  

O handicap de jogo máximo para a prova é: 28 Homens e 36 Senhoras e juniores.  

A classificação geral será ordenada em Nett.  

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. De realçar para esta competição:  

– Os jogadores devem apresentar-se no Tee de Saída, 10 minutos antes da hora marcada para a sua 

partida;  

– Na ausência de razões que justifiquem abolir a penalidade de desclassificação prevista na Regra 33-

7, se qualquer jogador chegar ao ponto de partida, pronto para jogar, dentro de cinco minutos depois da 

sua hora de partida, a penalidade por não sair à hora prevista é de duas pancadas de penalidade no 

primeiro buraco, por se tratar de uma competição por pancadas, em vez da desclassificação. Caso o 

jogador se apresente posteriormente, o mesmo será desclassificado;  

– Cada jogador será portador de uma Bandeirinha com o seu número de identificação. A Bandeirinha 

deverá ser colocada/espetada no ponto onde se imobilizou a bola do jogador, correspondente à última 

pancada do seu hcp agregado (par do campo + o seu hcp de jogo), da seguinte forma:  

. Se com a última pancada o jogador concluir o buraco – introduzindo com a referida pancada a 

bola no buraco – a Bandeirinha deve ser colocada / espetada no espaço circular marcado na 

relva à entrada do respetivo green;  

. Se com a última pancada a bola do jogador ficar no “fairway”, “avant-green”, “green” ou 

“bunker” do buraco em jogo, a Bandeirinha deve ser colocada / espetada no local onde a bola 

se imobilizou;  

. Se com a última pancada a bola do jogador ficar no “rough”, nas dunas ou em qualquer outro 

ponto do percurso, a Bandeirinha deverá ser colocada / espetada no “semi-rough” do buraco 

em jogo, nunca mais perto da bandeira;  

. Se com a última pancada a bola do jogador entrar num obstáculo de água, sair para fora dos 

limites do campo, etc., isto é, todas as situações em que essa referida última pancada implicar 

uma ou mais pancadas de penalidade, a Bandeirinha deve ser colocada / espetada no local 

onde foi realizada a referida última pancada.  



– O marcador deverá descrever / identificar no cartão de jogo o local, o mais aproximado possível, 

onde ficou espetada a Bandeirinha do jogador;  

– As Bandeirinhas serão posteriormente recuperadas pela Comissão Técnica da Prova.  

– Informação adicional: Esta modalidade de jogo não permite aferir Handicaps, ao abrigo do SH EGA 

em vigor; 

DESEMPATE: Critério de Apuramento dos vencedores:  

I. Vencerá o jogador que realizar mais buracos;  

II. Na eventualidade de dois ou mais jogadores concluírem as suas provas no mesmo buraco, 

finalizando o mesmo, vencerá o jogador que tiver o Handicap EGA mais baixo;  

III. Na eventualidade de dois ou mais jogadores concluírem as suas provas no mesmo buraco, 

sem o finalizar, vencerá o jogador cuja Bandeirinha ficar mais próxima do buraco. Se as 

Bandeirinhas estiverem equidistantes do buraco, vencerá o jogador que tiver o Handicap EGA 

mais baixo;  

IV. Se ainda assim o empate persistir o desempate, será resolvido por sorteio. 

PRÉMIOS: 

NETT: 1º, 2º e 3º    

Drive mais longo  

Bola mais perto do buraco  

Todos os Prémios são acumuláveis  

 

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, 16 de agosto de 2021    A Direção 

 


