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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 os jogadores (as), portadores de Handicap WHS válido e certificado pela Federação 
Portuguesa de Golfe. Serão igualmente aceites jogadores com handicaps geridos por outras federações, 
desde que forneçam ao SEG CLUBE, o certificado estrangeiro de handicap atualizado e prova de filiação ativa, 
na federação correspondente. 
 
2. Inscrições: 
Deverão chegar ao SEG CLUBE por e-mail golfesantoestevao@gmail.com, ou no site do clube até às 14h de 
01/05/2021. Poderão não ser consideradas quaisquer inscrições ou pedidos recebidos depois da data 
indicada. 
a) Embora a competição seja aberta a não sócios, terão prioridade de inscrição os membros SEG CLUBE, caso 
seja ultrapassado o número limite de 100 jogadores. 
b) Limite máximo: 100 JOGADORES 
3. Valor da Inscrição: 
Sócios 5,00 € 
Sócios c/ almoço 17,50 € 
Não sócios 25,00 € 
Não sócios com almoço 35,00  
4. Modalidade de Jogo/Saídas: 
Stableford Gross e Net. 
Saídas sucessivas tees 1 e 10 às 8:00 horas 
5. Handicaps: 
Handicap de jogo máximo permitido – 36,0 (inclusive) p/ homens e senhoras. 
6. Regras 
As regras a aplicar são as aprovadas pelo R&A Rules Limited, as Regras Locais que serão estabelecidas 
pela Comissão Técnica, e as regras de aplicação permanente do SEG CLUBE 
7. Aparelhos medidores de distâncias 
É permitido o uso de qualquer tipo de aparelho de medição de distâncias durante o jogo. 
8. Dúvidas em como proceder – Regra 3-3: Se um árbitro não estiver imediatamente disponível, o 
jogador deve adotar o procedimento descrito na Regra 3-3, jogando uma segunda bola e obtendo um 
parecer da Comissão Técnica antes de devolver o seu cartão. 
9. Faltas e Desistências: As faltas não avisadas à Comissão Desportiva do clube obrigarão ao pagamento da 
inscrição na totalidade. Caso esse pagamento não seja efectuado a Comissão reserva-se o direito de não 
aceitar futuras inscrições. 
10. Empates:  

 Em caso de empate nos primeiros lugares Net e Gross, será realizado um Sudden Death Play Off, 
começando no buraco 1 e em que no caso do Net os jogadores recebem as pancadas de abono de 
acordo com o Stroke Index. 



 Em caso de empate nos segundos lugares, será atribuído o melhor lugar Net ao Handicap mais baixo 
e o melhor lugar Gross ao handicap mais alto. Caso os Handicaps sejam idênticos, o desempate será 
feito pelo melhor resultado Gross 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 por sorteio. 

11. Classificações premiadas 
 1º Gross e 2º Gross 
 1º Net e 2º Net 
 Sorteio de Prémios 
 Longest Drive Geral # 17 
 Nearest to the Pin Geral #4 
 Hole in one #6 e #15 

 
 A classificação Gross prevalece sobre a classificação Net. 
 
12. Alteração ao Regulamento – Em qualquer altura a Comissão Técnica poderá complementar ou alterar 
o Regulamento; anular ou cancelar a Competição. 
 
13. Comissão Técnica da prova – João Pedro Themudo, Valter Carvalho, Comissão Desportiva SEG CLUBE 


