Torneio de Golfe Amizade
Porto Santo Golfe, 21 de Maio 2016
Regulamento do Torneio
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Participação - Sócios do Porto Santo Golfe, e todos aqueles que queiram associar-se ao nosso
evento
Modalidade - O Torneio será disputado em 18 buracos “Stableford”. Torneio a contar para a
Ordem de Mérito 2016
Handicap - Hcp de jogo máximo de 28 para Homens e 32 para Senhoras
Regras - As aprovadas pelo “Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews” e pela USGA,
devidamente aprovadas pela F.P.G., regras locais e as estabelecidas pela Comissão Técnica
Hora de saída - Do “tee”1 a partir das 9.00horas. Os jogadores devem estar presentes nos
“tees”de saída 10 minutos antes da sua hora. Homens “tees” Amarelos; Senhora “tees”
Vermelhos. O Draw será divulgado dia 20 de Maio, pelas 16 horas
Inscrições - Deverá ser feitas até dia 20 de Maio até às 13horas
Desempates – O desempate será feito sucessivamente pelos melhores últimos nove, (10/18),
seis, três e último buraco do campo, (18), handicap mais baixo, e sorteio.
Prémios – Haverá prémios para o Vencedor(a) e para o 2º classificado(a) geral.
Comissão Técnica – Pedro Ascenso, em qualquer altura a Comissão Técnica poderá completar
ou modificar o presente regulamento, anular ou cancelar o Torneio.
Homologação de Resultados - Considera-se encerrada a prova após a publicação dos
resultados, os resultados serão afixados 1 hora depois do último grupo entregar o Score Card à
receção.
Levantamento da bola – A todos os jogadores, o favor de levantar a bola quando não possam
pontuar no buraco.
Melhorar a posição da bola – “preferred lies”
Valores da inscrição: Subscritores “ Porto Santo Golfe, 15€ Adulto / Jovem 8€
Sócios dos campos de golfe da Madeira, Adulto 40€/ Jovem 20€,
Não sócios 75€ Adulto / Jovem 37,50€.
Aplicação de 50% de redução nos valores de inscrição dos torneios.
Organização – Porto Santo Golfe
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