
 

 

 

18 de agosto de 2022 

 

R E G U L A M E N T O 

   

 

Nos termos da Regra 33-1, e sem prejuízo das Condições de Competição de Aplicação 

Permanentes da Federação Portuguesa de Golfe e Regras Locais, é estabelecido o 

seguinte Regulamento desta Competição. 

 

 

1. PARTICIPAÇÃO: 

▪ O Torneio de Golfe do Ínsua Clube é aberto a todos os jogadores de golfe 

filiados na Federação Portuguesa de Golfe e Federações congéneres de outros 

países, com “Handicap Certificado pelo Sistema de Handicap Mundial”, com 

handicap máximo de 36,0 para senhoras e 36,0 para homens. 

▪ Os participantes serão considerados em duas categorias: 

Juniores nascidos a partir de 2001 

Adultos nascidos até 2000 

 

2. INSCRIÇÕES: 

▪ As inscrições deverão ser feitas na Secretaria do Ínsua Clube (258 921 322 / 

924008776 ou insuaclube@gmail.pt) ou diretamente no Estela Golf Club 

(252 601 814 ou geral@estelagolf.pt), indicando o nome e apelidos, número 

de licença FPG e clube, até ao dia 17 de agosto às 12:00 horas. 

6º TORNEIO DE GOLFE ÍNSUA CLUBE 
MOLEDO 
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3. MODALIDADE: 

▪ O torneio será disputado em 18 buracos em Competição Individual Stableford. 

▪ Áreas de partida: 

Senhoras – vermelhas 

Homens (nascidos a partir de 2011) – vermelhas 

Homens (nascidos até 2010) – amarelas 

Qualquer jogador com Handicap EGA superior aos limites indicados no ponto 

1 deste regulamento, poderá participar na prova, jogando, para o efeito, com 

o Handicap máximo acima referido. 

 

4. VALOR DA INSCRIÇÃO + BAR DE CAMPO:     

▪ Sócios Estela Golf Clube e Juniores - €20,00 

▪ Sócios Ínsua Clube - €40,00 

▪ Não Sócios EGC / IC - €45,00 

Nota: a participação de jogadores e acompanhantes no cocktail de distribuição de 

prémios e jantar está sujeita a um custo extra de €22,50 (sócios Ínsua Clube) e 

€25,00 (não sócios). A marcação do jantar poderá ser feita no check-in do torneio 

ou diretamente no Ínsua Clube (258 921 322/924 008 776). 

 

5. HORA DE SAÍDA: 

▪ O torneio terá início às 13:00 horas em saídas sucessivas ou shot-gun, caso o 

número de participantes assim o justifique. 

▪  

6. REGRAS: 

▪ As regras a aplicar são as aprovadas pelo R&A Rules Limited, conjuntamente 

com o Estatuto de Amador e Regras locais que serão estabelecidas pela 

Comissão Técnica. 



 

7. PRÉMIOS: 

▪ 1º Gross 

▪ 1º Net Ínsua Clube 

▪ 1º Net Convidados 

▪ 1º Net Senhoras 

▪ 1º Net Juniores 

▪ Nearest to the Pin (Buraco 17) 

▪ Longest Drive (Buraco 9) 

Os prémios não são acumuláveis, dando-se prioridade ao resultado gross. 

 

8. EMPATES: 

▪ Em caso de empate, o desempate será feito sucessivamente pelos melhores 

últimos 9, 6, 3 e último buraco. Se persistir o empate, o desempate será feito 

em gross a favor do handicap mais alto e em net a favor do handicap mais 

baixo. Em última instância, será feito o desempate por sorteio.    

 

9. RESULTADOS DA COMPETIÇÃO – COMPETIÇAO ENCERRADA: 

▪ Considera-se o resultado da competição oficialmente encerrado após a 

afixação da folha de resultados finais no painel reservado para o efeito. 

 

10. 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. 

 

15. COMISSÃO TÉCNICA E JUÍZES ÁRBITROS:  



▪ Ana Cunha, e 2 representantes da Comissão Técnica do EGC  

 

 

Revisto em 9 de agosto de 2022 


