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VI CIRCUITO DE GOLFE EMPRESAS / CGSS – 
DIÁRIO DE NOTÍCIAS 
 

TERMOS DA COMPETIÇÃO 
2020 
Nos termos da Regra 1.3, o Clube de Golfe Santo da Serra, entidade organizadora do Circuito de Golfe Empresas Diário 
de Notícias, estabelece o seguinte REGULAMENTO 

 

1. PARTICIPAÇÃO 

Prova aberta a todas as empresas, organizações, associações ou organismos que exerçam a sua atividade na 

União Europeia. Prova reservada a golfistas com estatuto amador, e com handicap válido e reconhecido pela 

Federação de Golfe do respetivo País. 

 

2. INSCRIÇÕES 

 Cada empresa ou organização participante pode inscrever uma ou mais equipas; 

 Cada equipa é constituída por 4 (quatro) jogadores que completem 21 anos ou mais em 2020, com 

handicap válido reconhecido pela Federação Portuguesa de Golfe, ou pela Federação de Golfe do respetivo 

País de origem; 

 Cada equipa deverá nomear 1 (um) capitão. (jogador ou não jogador); 

 Um jogador que tenha jogado por uma determinada equipa no 1º dia de prova, não pode jogar por 

outra equipa no 2º dia de prova; 

 A constituição dos pares de uma determinada equipa pode alterar do 1º para o 2º dia; 

 As inscrições terão um valor de: 

o 20,00€ por jogador, inclui o almoço no domingo dia 5 de julho. 

3. LIMITE DE INSCRIÇÕES 

Limitado a 80 jogadores ou 20 equipas, aceites por ordem da inscrição. 

 

4. DATAS E FORMATO 

O Circuito será constituído por 2 (dois) dias de competição no CGSS: 

o 1ºDia– sábado - 04/07/2020 – shotgun às 09:00, Percurso Machico – Serras; 

o 2ºDia – domingo - 05/07/2020 – shotgun às 09:00, Percurso Desertas – Serras; 

 A classificação do circuito será ordenada em stableford net com a soma dos resultados das equipas 

em ambos os dias. A equipa vencedora do circuito, será a que somar o melhor resultado stableford net dos 2 

dias de competição; 

 Não há cut para o 2º dia de prova, participam todas as equipas inscritas no 1º e 2º dia. O resultado 

é acumulativo do 1º para o 2º dia. 

 Em circunstâncias excecionais, antes do início das provas, a comissão técnica do circuito poderá 

alterar o número de buracos a disputar, ou, em qualquer altura, cancelar um dos dias de competição, 

estabelecendo-se o mínimo de 18 buracos disputados para uma equipa sagrar-se campeã. 
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 No 1º dia de prova não há almoço ou distribuição de prémios. O almoço e a entrega dos prémios 

classificativos e sorteio da tômbola será realizado no domingo dia 05/07 após o jogo. 

 

5. MODALIDADES 

1º DIA – GREENSOMES 

Stableford na variante de Greensomes (Full handicap de jogo). 

 Os quatro membros da equipa são agrupados dois a dois, formando dois pares; 

 Cada par joga duas bolas do ponto de partida (ordem de saída opcional entre os dois jogadores), 

optando pela melhor bola (no entendimento da equipa); 

 Escolhida a melhor bola, joga a segunda pancada o jogador cuja bola inicial não tenha sido escolhida, 

é permitido melhorar a posição da bola de acordo com as regras de inverno (regras locais do CGSS); 

 Depois alternam-se as pancadas entre os jogadores de cada equipa até à conclusão do buraco, 

jogando apenas a bola escolhida. 

 O resultado da equipa é a soma dos resultados stableford net dos dois pares. Para o resultado ser 

considerado válido, terá de haver a presença dos marcadores durante e após o jogo; 

 Os handicaps de jogo de cada par serão calculados de acordo com o algoritmo do software datagolf.. 

 Nesta modalidade não há joker! 

 

2º DIA – FOURSOMES 

Stableford na variante de Foursomes (Full handicap de jogo) 

 Os quatro membros da equipa são agrupados dois a dois, formando dois pares; 

 Cada par (2 jogadores) joga apenas uma bola. Um dos jogadores da equipa sai do ponto de partida 

do primeiro buraco e o outro membro da equipa joga a segunda pancada, prosseguido o jogo com pancadas 

alternadas até à conclusão do buraco; 

 Deste modo um dos jogadores sai do ponto de partida dos buracos ímpares e o outro dos pontos de 

partida dos buracos pares; 

 O resultado da equipa é a soma dos resultados stableford net dos dois pares. Para o resultado ser 

considerado válido, terá de haver a presença dos marcadores durante e após o jogo; 

 Os handicaps de jogo de cada par serão calculados de acordo com o algoritmo do software datagolf. 

 

6. HANDICAPS 

O handicap máximo para Homens e Senhoras é de 28.0 EGA, sendo, no entanto, permitida a participação a 

jogadores com handicap válido superior. Os jogadores com handicaps de 28,1 EGA e superiores serão 

considerados como tendo 28,0 EGA. 

Todos os jogadores inscritos devem conhecer o seu handicap EGA válido no dia de jogo e informar a Comissão 

Técnica se existir alguma diferença para o handicap existente no cartão. 

A Comissão Técnica reserva-se o direito de alterar o handicap de jogo de qualquer jogador antes do início de 

cada competição. 

Os resultados não são válidos para handicap. 
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7.DESEMPATES 

Por dia de prova: 

Após a realização de cada dia de jogo, caso se registe empate entre duas ou mais equipas, tem vantagem a 

equipa que some o menor handicap médio. Se ainda assim persistir o empate, o desempate será feito pelos 

melhores últimos 9, 6, 3 e 1 buracos do percurso (stableford), e, por último, por sorteio. 

No Ranking: 

Em caso de empate na classificação final (soma dos 2 dias), serão considerados sucessivamente os seguintes 

critérios de desempate: 

o 1º critério – a equipa que some o menor handicap médio. 

o 2º critério – melhor classificação da equipa obtida no 2º dia; 

o 3º critério – sorteio; 

 

8. PRÉMIOS 

Haverá prémios classificativos para os 3 primeiros classificados do circuito. 

Sorteio de prémios na tômbola. 

 

9. CADÊNCIA DE JOGO 

O dever de cada jogador ou grupo de jogadores, é de evitar o jogo lento e/ou atrasar o torneio. Todos os 

jogadores devem de jogar sem demoras injustificadas, obedecendo à cadência de jogo. Caso haja um buraco 

completamente livre á frente, e/ou se estiverem a atrasar a formação de trás cerca de 2 buracos de jogo, 

deverão facilitar a sua passagem. 

 

10.ALTERAÇÕES / COMISSÃO TÉCNICA 

A Comissão Técnica reserva-se o direito de, em qualquer altura, completar ou modificar o presente 

regulamento, cancelar qualquer volta, suspender a competição ou modificar a forma de jogo. Outras 

questões não previstas neste regulamento serão resolvidas pela Comissão Técnica, de acordo com a regra 

20.3. 

 

 

Clube Golf Santo da Serra 

23/06/2020 


