
I TORNEIO DE GOLFE 

ANIVERSÁRIO COLÉGIO MILITAR 

03 DE MARÇO DE 1803 

 
Beloura Golf Club (23 de março de 2019) 

 
Termos de Competição 

 

Nos termos das Regras de Golfe aprovadas pelo The Royal and Ancient Golf Club of St Andrews Rules Limited 

são estabelecidos os seguintes termos de competição: 

1. PARTICIPAÇÃO 

A prova é aberta a todos os jogadores que estejam filiados na Federação Portuguesa de Golfe (FPG), com 

handicap exato EGA, com prioridade de participação a Alunos do CM, Antigos Alunos do CM, Sócios do 

Clube de Golfe do Exército (CGE), Pais e Encarregados de Educação (PEE) de Alunos do CM, Servidores 

do CM e convidados. 

2. HCP DE JOGO MÁXIMO 

36 (Homens e Senhoras). 

3. COMPETIÇÃO 

Será disputado um troféu net entre quatro equipas. Todos os jogadores inscritos serão 

listados/ordenados pelo respetivo handicap (a confirmar pela Comissão Técnica) e distribuídos 

sucessivamente por quatro equipas. 

4. INSCRIÇÕES 

Preenchendo o formulário disponível nos sites do CM e da AAACM, indicando: Nome, Endereço de email, 

Número de licença da FPG (se ativa) ou último EGA (caso não tenha licença ativa) e condição de 

participante (Aluno CM, Antigo Aluno CM, PEE de Aluno CM ou Servidor CM) ou, em exclusivo para sócios 

do CGE, diretamente no anúncio do torneio no site do CGE. 

Data limite das inscrições: até às 12H00 do dia 15 de março de 2019. 

 Reservas de Buggy (até às 12H00 do dia 15 de março de 2019) diretamente para o campo, com 

conhecimento ao CM (cm@colegiomilitar.pt). 

5. CAPITÃO EQUIPA 

Será nomeado um capitão por cada equipa. 

6. SAÍDAS 

Shot Gun às 09h00. 

7. EMPATE 

Em caso de empate, o apuramento será feito em Gross a favor do handicap mais alto e em Net a favor 
do mais baixo e, finalmente, por sorteio. 
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8. MODALIDADE 

O torneio será disputado em 18 buracos na modalidade Stableford Full handicap. 

9. CLASSIFICAÇÕES 

O Torneio terá duas classificações, uma por equipas (net) e outra individual (net e gross). 

a. Para a classificação por equipas, contarão os resultados dos jogadores inscritos de cada equipa, 

até ao número de jogadores da equipa com menos presenças; 

b. Em caso de empate, o desempate será determinado pela pontuação do melhor jogador de cada 

equipa. Se o empate se mantiver será determinado pelo segundo jogador e assim 

sucessivamente; 

c. O troféu da competição por equipas ficará à guarda do Colégio Militar que providenciará a 

atualização da inscrição das equipas vencedoras; 

d. Na classificação individual, a ser obtida por todos os participantes, serão distribuídos 

prémios aos seguintes classificados: 

1º Lugar Gross 

1º Lugar Net - até 18 HCP 

1º Lugar Net - 18,1 até 28 HCP 

1º Lugar Net 28,1 - 36 HCP 

1º Lugar Net Senhoras 

1º Lugar Net Juniores 

Drive Mais Longo 

Bola Mais Perto da Bandeira 

Obs: Os prémios Net e Gross não são acumuláveis. O prémio Gross prevalece sobre o prémio Net. 

10. APARELHOS MEDIÇÃO DISTÂNCIA 

É permitido o uso de aparelho que faça medição de distância. 

11. COMPETIÇÃO ENCERRADA 

Considera-se que o resultado da competição foi oficialmente anunciado e a competição encerrada, 30 

minutos após a afixação da folha de resultados no painel oficial. 

12. COMISSÃO TÉCNICA 

A Comissão Técnica terá a seguinte constituição: 

José Domingos Nogueira da Silva (CGE) 

Ricardo Floreano (AAACM) 

Luís Gião (AAACM/APEEACM) 

 

A Comissão Técnica poderá, em qualquer momento, completar ou alterar o presente Regulamento, 

cancelar a Prova e decidir de forma definitiva os casos omissos. 


