TORNEIO DAS BANDEIRINHAS - 2018
- REGULAMENTO Objetivo: Permitir o convívio entre sócios e amigos numa volta de 9 buracos para handicap, que ao ser
menos demorada, permite a participação de jogadores com pouco tempo disponível.
Calendário e horário: Torneios a realizar em todas as sextas-feiras do mês de maio a partir das 18h00, salvo
casos excecionais.
Inscrições e draw: Não é necessária a inscrição prévia. As partidas serão em linha do buraco 1 com o draw
por ordem de chegada, preferencialmente de três jogadores. Enquanto houver jogadores com interesse em
participar e dando tempo para que o jogo seja finalizado, processar-se-ão as saídas que, contudo, só
excecionalmente poderão ter formações com apenas dois jogadores.
Modalidade:
a) Torneio de 9 buracos por pancadas, na modalidade “Medal Net”. Não haverá “furos”, o que quer dizer
que todas as pancadas contam.
b) “Torneio das bandeirinhas”. Simultaneamente, o jogador levará consigo uma pequena bandeira que, logo
após ter jogado a última pancada, deverá coloca-la no sítio onde a bola parou. No caso de a bola terminar
no buraco, então a bandeira deverá ser fixada na vareta da bandeira desse mesmo buraco.
Para obter o número da última pancada basta fazer a seguinte soma:
Par do campo em 9b (27 pancadas) + hcp de jogo (metade do seu hcp arredondado ao número inteiro).
Exemplo:
Um jogador com 9 de handicap terá como hcp jogo 4,5≈ 5 (arredondado).
Assim, 27+5=32 pancadas. Assim que o jogador fizer a sua 32º pancada, deverá colocar a sua bandeira no sítio onde a bola parou.

Para que esta possa ser uma volta oficial para handicap, o jogador deverá continuar o seu jogo até ao final
do buraco 9. Dentre os jogadores que terminarem o buraco 9 sem chegarem à sua última pancada, vencerá
aquele que tiver o maior número de pancadas por dar. Assim, durante o torneio os jogadores terão de contar
o número total das pancadas que vão dando e também as do seu marcador, para que quando for jogada a
última pancada, possam colocar a respetiva bandeira.
Percurso: "Vinha" (Amarelas) de 600 metros, com distâncias que vão de 50 a 90 metros.
Empates: O desempate para a classificação “Medal Net” é feito sucessivamente pelos melhores últimos 6, 3
buracos e melhor último buraco. Persistindo o empate, é decidido a favor do hcp mais baixo e por fim por
sorteio.
Treino antes da competição: Será permitido que os jogadores possam treinar no campo antes da partida.
No entanto, só o poderão fazer até levantarem o cartão de jogo.
Handicaps: O Handicap P&P máximo considerado é de 21. Os Jogadores sem handicap P&P poderão
participar nas provas com 11 de HCP, salvo exceção previamente analisada pela comissão técnica.
Troféus: 4 Troféus ESPECIAIS serão entregues no dia 27 de maio a partir das 12h30, aos vencedores dos
torneios das 4 sextas-feiras.
Preço de inscrição por torneio:
Adultos
Convidados = 5,00€
Sócios Base = 4,00€
Sócios Regular = 3,00€

< 18 anos
Convidados = 3,00€
Sócio Base = 2,00€
Sócios Regular = 1,50€

A COMISSÃO TÉCNICA. Poderá, fundamentadamente, alterar este regulamento. Todos os casos omissos
serão resolvidos pela Comissão Técnica, sem recurso, nos termos da Regra 34.3.
A comissão técnica

01 de maio de 2018

