
   

                               
                    

 
 
 Clube de Golfe dos Engenheiros  

 
7º Torneio de Fim-de-semana de 2012 

  

Torneio Randstad 
 

ORDEM DE MÉRITO  

  
 

Local e Data: Quinta da Marinha, sábado 15 de Setembro de 2012  
 

Shot-gun às 9 horas 
 

 
Regulamento 

 
Nos Termos da Regra 33-1 e sem prejuízo das Condições de Competição e Regras Locais 
de Aplicação Permanente da FPG em vigor, é estabelecido o seguinte Regulamento desta 
Competição: 

 
 

• PARTICIPAÇÃO, INSCRIÇÕES E VALOR DESTAS: Prova aberta a todos os jogadores sócios 
do CGE e seus Convidados, com handicap EGA válido e certificado por “home club” 
reconhecido pela FPG como Autoridade de Handicap. 
 
Valor das inscrições (green-fee, almoço e lanche): 
 
Sócios CGE 45 Euros 
Sócios CGE full members da Quinta da 
Marinha 

20 Euros 

Sócios CGE sócios fee members da Quinta da 
Marinha 

35Euros 

Convidados de sócios 70 Euros 
Convidados sócios full members da Quinta da 
Marinha 

30 Euros 

Convidados sócios fee members da Quinta da 
Marinha 

60 Euros 

 
  

Para acompanhantes, convidados não jogadores, o valor do almoço será de €30. 
 
 



   

                               
                    

As inscrições deverão ser feitas directamente no site do Clube, impreterivelmente até 4ª feira, 
dia 12 de Setembro, às 11.00 horas da manhã. 
Os jogadores que pretendam a utilização de buggy (40 Euros), deverão tratar desta reserva 
directamente com o campo.  
 
Por motivos de limitação do número de jogadores no torneio, apenas poderão ser consideradas 
as primeiras 70 inscrições. Os sócios do Clube de Golfe dos Engenheiros terão prioridade sobre 
os seus convidados. 
 
A Direcção do Clube Golfe dos Engenheiros reserva-se ao direito de utilizar outro critério de 
selecção, tendo sempre em consideração os interesses do Clube. 

 
Nota: Os jogadores que não sejam filiados na Federação Portuguesa de Golfe, ou em outra 
Federação de Golfe com sistema de handicap EGA, ou que não tenham handicap EGA válido, 
poderão jogar, só podendo no entanto, concorrer para os prémios especiais. 

 
 

• PAGAMENTO: O pagamento deverá ser feito preferencialmente por transferência bancária para 
o NIB 0007 0000 0065 3495 403 23 (com confirmação necessária sobre a mesma para o “email” 
do clube “clubedegolfedosengenheiros@gmail.com”, para que seja identificável) ou, em 
alternativa, no momento do “check-in”, no “clubehouse”. 

 
 

• FORMATO / MODALIDADE: Uma volta de 18 buracos, disputada no dia 15 de Setembro de 
2012 em “shot-gun” às 9:00 horas no campo de golfe da Quinta da Marinha, seguido de 
almoço, distribuição de prémios e tômbola, no restaurante do Five Pines do Hotel da Quinta da 
Marinha  
A modalidade é Stableford, com abono, sendo os jogadores divididos em duas categorias: 
Sócios CGE e Convidados.  

    
 

• DESEMPATES: No caso de se verificar um empate, quer para a atribuição dos prémios Gross 
quer para a atribuição dos prémios Net em qualquer das categorias, o desempate será feito 
através dos resultados obtidos pelo jogador nos últimos 9, 6 e 3 buracos do campo. Em caso do 
empate subsistir, o desempate será efectuado por sorteio. 

 
 

• SAÍDAS: De acordo com o draw a publicar.  
 
 

• TEES DE SAÍDA: Homens – Tees Amarelos 
                               Senhoras – Tees Vermelhos. 
 

• CLASSIFICAÇÕES E PRÉMIOS 
 

• Haverá uma classificação dos sócios do CGE ordenada em Gross, para a atribuição 
dos prémios Gross, os quais serão atribuídos em primeiro lugar. As Classificações de 
cada categoria serão ordenadas em Net para atribuição dos prémios respectivos. 



   

                               
                    

                                           Prémios 
•  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Nota: À excepção dos prémios “Longest Drive”, “Nearest to the Pin”, e “All in One”, os prémios 
não são acumuláveis. O 1º prémio Gross prevalece sobre os prémios Net. O prémio 1º net 
sócios tem prioridade em relação ao 2º gross sócios. O prémio 1º Net sócio geral prevalece 
sobre o 1ºNet sócios senhoras.  
Se o 1º lugar Net dos convidados não estiver presente na distribuição dos prémios, o prémio 
passará para o convidado presente que estiver imediatamente classificado. 
Apenas os jogadores com cartões de jogo entregues terão direito ao sorteio da tômbola. 
 
 

• TRANSPORTES: Neste caso não se aplica o determinado nas regras de “Condições de 
Competição e Regras Locais de Aplicação Permanente”. (Os jogadores podem utilizar buggy). 

 
• REGRAS: As regras a aplicar são as aprovadas pelo R & A Rules Limited e as Regras Locais   

    que serão estabelecidas pela Comissão Técnica. 
 

Hora de saída (Nota à regra 6-3a): Na ausência de razões que justifiquem abolir a penalidade 
de desclassificação, se um jogador chegar ao seu ponto de partida, pronto para jogar, dentro 
de cinco minutos depois da sua hora de saída, ser-lhe-à aplicada a penalidade de duas 
pancadas no primeiro buraco. 
 
Aparelhos de Medida (Nota à decisão 14-3/07): É estabelecida a regra local com base na 
regra 14-3, que permite a utilização de aparelhos electrónicos medidores de distância. 
 
Por respeito a todos os jogadores em campo, pedimos para evitar jogo lento. 
Sempre que não pontuem num buraco, por favor, levantem a bola e sigam com os 
restantes jogadores para o “tee” seguinte. Evite os tempos mortos e assuma a 
responsabilidade de puxar pelo ritmo do seu grupo de jogo. 
 

1º,2º Gross Sócios CGE  
1º Net não sócios CGE 

1ª Net Sócios Senhoras 

1º, 2º, 3ºNet Sócios CGE  

“Longest Drive” Homens (buraco 11)  

“Longest Drive” Senhoras (buraco 1) 

“Nearest to the Pin Geral Nevada (buraco 7)  

“Nearest to the Pin” LG ( buraco 14) 

Nearest to the pin Geostar   (buraco 9  )   
 

“Nearest to the pin” e “Hole in one Mahou”  
(buraco 2) 
“Second Shot” Bosch ( buraco 17)    

1º “Hole in One” (LG) - Plasma 50” – em qualquer 
buraco de par 3 
 



   

                               
                    

 
• ANULAÇÃO E ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO: Em qualquer altura, a Comissão Técnica 

poderá: 
a. Completar ou alterar o presente Regulamento 
b. Suspender, anular ou cancelar a prova. 

 
 
 
 

• COMISSÃO TÉCNICA: Formada pelos membros da direcção do CGE, António Abrantes 
Ferreira, Alberto Sant’Ana Godinho e o Representante do Campo. 

• Comissão Técnica compete atender e decidir sobre quaisquer pedidos de esclarecimento ou 
reclamações referentes às provas e torneios do CGE.  

 
A Direcção do CGE 

 
 
Lisboa, 30 de Agosto de 2012 
 
 

Os nossos parceiros: 
 
 

 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 

                    

                                                    
 
 
 

     
 
 


