
TERMOS DE COMPETIÇÃO 

TORNEIO PRO-AM SOLIDÁRIO – 19 SETEMBRO 2021 
 

1. OBJETIVO/PARTICIPAÇÃO: Prova imbuída no espírito solidário com o intuito de confraternizar sócios e amigos, criando oportunidade 

para jogar em torneio jogadores e não jogadores, contribuindo todos para uma ação de angariação de fundos para investigações sobre o 
cancro infantil. 
 

2. INSCRIÇÕES: 
Até às 19h do dia 16 de setembro, aceitar-se-ão inscrições para o e-mail geral@golfecantanhede.pt. 
Qualquer jogador poderá inscrever-se individualmente, ficando a sua inscrição pendente até que surja um outro parceiro 
sem par. Os pares "PRO-AM" -  são constituídos por um jogador já experiente e um recém-chegado/não jogador. 
 

3. LIMITE DE INSCRIÇÕES 
O número limite de inscritos no torneio é de 27 pares. Excedido este número, as inscrições serão colocadas em lista de espera e em caso 
de desistência, serão chamados os jogadores pela respetiva ordem de inscrição. 
 

4. VALOR DA INSCRIÇÃO POR JOGADOR COM ALMOÇO 
20,00€ por pessoa - Torneio e almoço (Leitão e espumante) 
 

5. MODALIDADE e HORA DE SAÍDA: 18 Buracos na modalidade Florida scramble, às 10h00-shotgun. Levantamento do cartão até 15 min 

antes da hora de início. 
 

6. HANDICAPS: Os Handicaps P&P máximos considerados no torneio são de 36 para Homens, Senhoras e juniores. Os jogadores sem 

handicap participarão nas provas com handicap “11”, salvo exceção devidamente analisada pela Comissão Técnica. O handicap de jogo 
será calculado com Full handicap de jogo, aproveitando 60% do handicap de jogo mais baixo e 40% do handicap de jogo mais alto dos 
jogadores que constituem o par. 
 

7. MARCAS DE SAÍDA: Marcas amarelas, com distâncias compreendidas entre os 50 e os 90 metros. 
 

8. CLASSIFICAÇÕES E EMPATES 
Classificação Gross e NET.  
Desempate com base nos últimos 9, 6 3 e último buraco. Em última instância será por sorteio.  
 

9. PRÉMIOS 
- PAR CAMPEÃO GROSS –  
- PAR CAMPEÃO NET “PRO-AM” -  
- NEAREST THE PIN 
 

10. DRAW. Efetuado por sorteio. 
 

11. CADDIES: A utilização de “Caddies” é permitida. 

 

12. PREENCHIMENTO DE CARTÕES DURANTE A PANDEMIA: Excecionalmente, e enquanto vigorarem as restrições impostas pela 
pandemia, cada jogador marca no seu cartão os seus resultados; anota ainda os resultados doutro jogador de quem tenha 
sido designado marcador, mencionando ainda no seu cartão o nome desse jogador. No termo da prova, os jogadores devem 
conferir os resultados com o marcador e esclarecer eventuais pontos em duvida com a Comissão Técnica (CT). O cartão 
assinado apenas pelo jogador é “ENTREGUE” na “Recording area”. 
 

13. RESULTADOS DA COMPETIÇÃO – COMPETIÇÃO ENCERRADA. Assim que os troféus da prova são entregues aos vencedores, os resultados 
finais da competição estão oficialmente anunciados, e a competição está encerrada. 
 

14. REGRAS: As aprovadas pelo R&A Rules Limited, as condições estabelecidas pelo Regulamento do Pitch & Putt da FPG e pelas Condições de Competição 
e Regras Locais de Aplicação Permanente de P&P da FPG, assim como as Regras Locais estabelecidas pela Comissão Técnica. 

 

15. COMISSÃO TÉCNICA: Os casos omissos neste Regulamento, sem resposta na demais regulamentação e legislação vigente, serão apreciados e decididos 
pela Comissão Técnica. Na ausência de todos os elementos será convocado o capitão do Clube. 

 

 
 
 

 

COMISSÃO TÉCNICA: Luís Brandão | Marta Fragoso | Tiago Jacob 
 

CONTACTOS:  968 203 111 (Clube de Golfe de Cantanhede)  |  910 771 999 (Tiago Jacob) 


