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Modalidade 
  
Competição individual NET 
Stableford Agregado – 36 buracos – Alteração de Handicap de Jogo para o 2º dia em função do 
CBA do Jogo do 1º dia 

 
Prova Audi quattro Cup 
- 1º dia: Regulamento Audi quattro Cup 
- 2º dia: Competição individual NET – 18 buracos; Stableford 
 

27º CG&C - Limite de handicap : Homens 24; Senhoras 28 
Categoria – 0 a 28 (full handicap) 
Prova Audi quattro Cup – 1º dia conforme Regulamento Audi quattro Cup, 2º dia 
conforme regulamento 27º CG&C 
 

Apuramento 
- Nas provas Açores Golfe, Banco BIC, Nau Hotels & Resorts, Solverde – Casinos do 
Algarve / Qunta da Ria, Vinci Energies Portugal, 2º dia da prova Audi quattro Cup e 1º 
dia da prova Penina Hotel & Golf Resort, serão apurados 2 jogadores (1º NET e 1º 
GROSS), não acumulável noutra prova, para disputar a final Nacional que será disputada 
na última prova do 27ºCG&C.  
 

- Nas provas anteriores à prova Audi quattro Cup, será apurado o 1º GROSS de cada uma 
delas, para disputar a prova Audi quattro Cup. Cada vencedor escolherá o parceiro para 
disputar a referida prova, sendo obrigatório que um dos participantes do par seja cliente 
Audi 
 

- Na prova Audi quattro Cup 1º dia será apurado o par vencedor (1ºNET) para disputar a 
Final Mundial Audi quattro Cup, em Los Cabos México, Quivira Golf Club (ver 
Regulamento próprio).  
 

- A Final Nacional do 27ºCG&C, será disputada no 2º dia da prova Penina Hotel & Golf 
Resort, entre os vencedores apurados. O vencedor NET desta Final ganhará uma Viagem 
à Final do 27º CG&C em destino a definir. 
 

Participantes 
Aberto a todos os golfistas sem limite de idade, filiados na Federação Portuguesa de Golfe 
e convidados dos patrocinadores. 
Obrigatório Handicap Exato EGA. 
 

Nota: os convidados de patrocinadores que não sejam filiados na Federação Portuguesa 
de Golfe, ou em outra Federação e/ou não tenham handicap ativo, poderão jogar mas não 
pontuam para a classificação final. 
 

 
Regras 
Serão aplicadas as regras locais de cada Clube e as do R&A Rules Limited. O Comité da 
Prova reserva-se o direito de reduzir o handicap do 1º para o 2º dia de acordo com o ponto 
3.16.7 do SHEGA em vigor. 
 

É permitido o uso de instrumentos auxiliares tais como dispositivos eletrónicos (GPS, 
medidores de distâncias, etc.) 
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Alteração das Regras 18-2, 18-3 e 20-1: Quando a bola do jogador está no putting green, 
se a bola ou o marcador de bola forem acidentalmente deslocados pelo jogador, pelo seu 
parceiro, pelo seu oponente ou por qualquer dos seus caddies ou equipamento, não há 
penalidade. A bola ou marcador de bola deslocados têm de ser recolocados de acordo 
com o previsto nas Regras 18-2, 18-3 e 20-1. Esta Regra Local aplica-se unicamente 
quando a bola ou o marcador de bola se encontram no putting green e o seu deslocamento 
foi acidental. Nota: Se for determinado que a deslocação da bola no putting green ocorreu 
como resultado do vento, água ou alguma outra causa natural tais como os efeitos da 
gravidade, a bola tem de ser jogada tal como se encontra na sua nova posição. Um 
marcador de bola deslocado nestas circunstâncias é recolocado. 
 

Em qualquer altura o Comité da prova poderá: 
 Completar ou alterar o presente regulamento, suspender ou cancelar qualquer das 

voltas, modificar ou anular a competição 
 As decisões do Comité da Prova serão inapeláveis 

 

Desempates 
Em caso de empate, far-se-á o desempate pelo Handicap mais baixo (NET), em Gross, 
desempata-se pelo Handicap mais alto 
Se persistir o empate: 
- Nas provas Audi quattro Cup 2º dia, Açores Golfe, Banco BIC, Penina Hotel & Golf 
Resort e Vinci Energies Portugal desempatar-se-á pelos últimos 9, 6, 3 e 1 (do 10 ao 18) 
buracos do cartão final. 
- Nas provas NAU Hotels & Resorts, e Solverde e Casinos do Algarve/ Quinta da Ria, 
desempatar-se-á pelos últimos 9, 6, 3 e 1 (do 10 ao 18) buracos do cartão do campo: 
Morgado do Reguengo e Quinta de Cima, respetivamente. 
 

Se continuar o empate, o Comité da Prova decidirá a forma de desempate 

 
Devolução do Cartão de Resultados Regra-6.6b 
Assinatura e Entrega do Cartão de Resultados - Depois de terminada a volta, o competidor 
deve conferir o seu resultado em cada buraco, e esclarecer quaisquer pontos em dúvida 
com a Comissão Técnica. Tem que assegurar-se que o marcador ou marcadores assinaram 
o cartão de resultados, assiná-lo ele próprio e entregá-lo à na mesa da organização o mais 
depressa possível. 
 

Nota: Entende-se como “o mais depressa possível”, o tempo necessário para colocar a 
bandeira no buraco, cumprimentar os parceiros de jogo e caminhar sem paragens para a 
zona de devolução de cartões  
 

Tendo em vista a regra acima mencionada entende-se obrigatório o cumprimento da 
mesma. 
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Prémios provas 27ºCG&C     Prémios Final Nacional 27ºCG&C 
(não acumulável)  
1º Gross Geral – Troféu     1º Gross – Troféu 
1º Sénior Geral – Troféu      1º NET – Troféu  
1º NET – Troféu       
2º NET – Troféu 
3º NET – Troféu 
4º NET – Troféu 
5º NET – Troféu 
Senhoras (NET) - Prémios até ao 3º lugar (Geral) 
Prémios conforme o Estatuto de Amador 
 

 Observações 
A final poderá ser alterada para outro destino, se motivos considerados plausíveis pelos 
patrocinadores/organização assim o justificarem. 
 

Comité da prova 
Representante da Golfecom/ Desafios Criativos 
Representante do Clube 
Representante do Patrocinador 
 
 

 


