
VII TORNEIO DA BOA VONTADE 
REGULAMENTO 
 
QUINTA DA BELOURA - 26 de Janeiro 2013 (Sábado) 
Nos termos da Regra 33-1, e sem prejuízo das Condições de Competição de Aplicação Permanente e Regras Locais, é 
estabelecido o seguinte regulamento: 
 
 
1.Participação 
Prova aberta a todos jogadores portadores de Handicap EGA válido, emitido pelo respetivo clube reconhecido pela 
Federação Portuguesa de Golfe com “Autoridade de Handicap” 
 
2. Inscrições 
Até dia 23 de Janeiro, através do e-mail: acpgolfe@acp.pt ou candersen@netcabo.pt, enviando a ficha de inscrição 
preenchida e transferindo a sua dádiva para o NIB: 0023 0000 001 647 496 51 94 -- (em caso de dúvida contacte 
Christian Andersen: 91 968 20 80, ou Manuel Quinta: 91 377 20 35) 
 
3. Valores 
Individual: 60€ 
Equipa de quatro jogadores: 240€ (*) 
Equipas de patrocinadores: 500€ mínimo para a inscrição dos seus 4 jogadores. 
Inclui: Green Fee – almoço – prémios – dádiva ATL Galiza 
 
4. Modalidade de Jogo 
Shot Gun às 9h00 
Prova disputada em 18 buracos singulares na modalidade Stableford Net, com Full Handicap 
 
Equipas (*) 
Em paralelo, existirá também uma classificação para equipas constituídas por particulares e/ou patrocinadores (até 4 
elementos) onde será contabilizada a soma pontos net obtidos pelos seus jogadores. 
Dado que todos os jogadores das equipas estão também a jogar no torneio de singulares, as regras deste torneio 
prevalecem não sendo permitido o apoio técnico entre elementos da mesma equipa. O capitão de equipa que 
receberá o troféu será o jogador que foi mais generoso na sua inscrição. Este torneio de equipas é este ano aberto a 
todos os jogadores, sem acréscimo de custos, que se queiram organizar em equipas. 
Portanto todo o conjunto de 4 jogadores que se queiram apresentar como equipa podem-no fazer e assim concorrer 
aos prémios do torneio de Equipas, sem deixar de concorrer aos prémios do torneio de singulares. 
A equipa de particulares certamente que terá um nome, mas este não poderá conter nenhuma palavra que tenha 
qualquer intuito comercial ou publicitário (nome de empresas, etc…) pois então a equipa será considerada como 
equipa de patrocinador. 
 
5. Handicaps 
Handicap exacto EGA – máximo 36 p/ homens e senhoras. 
Saídas – Homens “tees” amarelos, Senhoras “tees” vermelhos. 
 
 
6. Considerações 
Numa prova Stableford o jogador deverá levantar a bola a partir do momento em que verifique que já não poderá 
pontuar, devendo o marcador por um traço no quadrado do resultado desse buraco, abstendo-se de escrever 
qualquer número. 
 
 
7. Regras 
1. As regras a aplicar são as aprovadas pelo R&A Rules Limited e as Regras Locais que serão estabelecidas pela 
Comissão Técnica. 
2. A suspensão do torneio será anunciada por tiro ou buzina de ar. 
 



 
 
8. Empates 
Em caso de empate entre dois ou mais jogadores, quer no resultado Net quer Gross, o desempate será feito pelo 
melhor resultado obtido nos 9 últimos buracos (buracos nºs. 10 a 18 do campo). Caso subsista o empate, 
sucessivamente pelos melhores 6 e 3 últimos buracos, e finalmente pelo melhor resultado do último buraco. Caso 
ainda assim se mantenha o empate, será visto o melhor resultado obtido, em Gross e depois em Net a partir do 
buraco 1 
 
 
9. Classificações premiadas (*Prémios não acumuláveis) 
� 1º, 2º, 3º Equipas 
� 1º, 2º, 3º Gross Geral 
� 1º, 2º, 3º, 4º Net Geral 
� 1º, 2º Net Geral Senhoras 
� Será premiado o ultimo classificado da prova 
 
Prémios Especiais 
� Nearest The Pin Senhoras – Buraco 5 
� Nearest The Pin Homens – Buraco 17 
� Longest Drive Homens – Buraco 16 
� Longest Drive Senhoras – Buraco 1 
� Nearest The Pin na 2º Pancada Geral – Buraco 7 
 
 
Com o objetivo de promover o jogo rápido e evitar o Jogo Lento – os três primeiros grupos a entregarem o cartão 
terão direito a um prémio especial 
 
 
10. Alteração ao Regulamento 
Em qualquer altura a Comissão Técnica poderá complementar ou alterar o Regulamento 
 
 
11. Comissão Técnica da prova 
Manuel Quinta, Christian Andersen, Paul Saunders 
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