
 

Barca Sunset Cup  

Regulamento 

1. Participantes: Prova aberta a todos (as) sócios (as) e não sócios (as), com “Handicap 

Certificado pelo Sistema de Handicap Mundial” (WHS), com handicap máximo de jogo, 

36,0 para senhoras e 36,0 para homens. 

 

2. Inscrições: Devem ser feitas através do nosso e-mail golfbarca@estelagolf.pt,  ou por 

telefone: 253 967 181, indicando o nome e apelidos, número da licença F.P.G., clube e 

e-mail. 

 

3. Modalidade de Jogo:  

 

o Competição individual, Stableford Net – Full Handicap – 9 Buracos; 

o Saídas das Marcas Brancas para os Homens e das Amarelas para as 

Senhoras; 

 

3.1. Qualquer jogador ou jogadora com Handicap WHS superior aos limites 

indicados no ponto 1 deste regulamento, poderá participar na prova, jogando, 

para o efeito, com o Handicap máximo acima referido. 

 

4. Regras: As regras a aplicar são as aprovadas pela R&A Rules Limited, conjuntamente 

com o Estatuto de Amador e Regras locais que forem aprovadas pela Comissão 

Técnica da Prova. 

 

De realçar para esta competição: 

 

4.1 – Os jogadores devem apresentar-se no Tee de Saída, 10 minutos antes 

da hora marcada para a sua partida; 
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4.2 – 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; 

 

5. Prémios:  

 

o 1.º,2º e 3º Net Geral; 

o 1º Gross Geral; 

o Nearest to the Pin Geral (Buraco 9) 

 

Nota: Prémios serão distribuídos após o almoço. 

 

6. Situações de Desempate: Em caso de empate nas classificações Gross e Net, o 

Gross prevalecerá sobre o Net, e o desempate será feito da seguinte forma: 

 

I. Em caso de empate o desempate será feito sucessivamente pelo melhor 

resultado obtido nos últimos  6, últimos 3 buracos do campo, e finalmente pelo 

melhor resultado obtido no buraco 9, mesmo que o início do torneio seja em 

sistema shot-gun ou em sistema de saídas do tee do 1 e / ou do tee do 10. 

 

II. Se ainda assim o empate persistir, será resolvido da seguinte forma: no 

apuramento dos diversos Premiados Net, serão vencedores os jogadores com 

handicap mais baixo. 

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

 

7. Valor da Inscrição:  

Sócio EGC € 10,00 

Não Sócio € 15,00  

 

8. Draw: Consulte o draw em 253 967 181 

 

9. Anulação e alteração ao regulamento: Em qualquer altura a Comissão Técnica 

poderá completar ou alterar o presente regulamento, anular, suspender ou cancelar o 

torneio. A sua decisão será soberana. 

 

10. Comissão Técnica da Prova: A do Estela Golf Club. 

 

 


