
Campeonato Regional Clubes Seniores 
CLUBE DE GOLFE DA ILHA TERCEIRA 

1 e 2 de Abril de 2023 

1 – PARTICIPAÇÃO 

Prova aberta aos clubes da Região Autónoma dos Açores filiados na Associação 
de Golfe dos Açores e na Federação Portuguesa de Golfe. Os Clubes só poderão 
ser representados por jogadores por eles inscritos na F.P.G., com a taxa 
federativa de 2023 paga, handicap ativo e que sejam residentes na Região. Os 
jogadores participantes terão de completar 50 anos de idade, ou mais, no ano 
de 2023.  

2 – INSCRIÇÕES 

O preço de inscrição pela equipa é de 60 Euros (inclui volta de treino, mas não 
inclui bolas de treino, nem qualquer meio de transporte de jogadores, caddies ou 
saco de golfe, etc.). 
As inscrições das equipas deverão dar entrada na Associação de Golfe dos 
Açores até às 16H00 do dia 31 de Março de 2023. 

3 – EQUIPAS E SUA CONSTITUIÇÃO 

O Campeonato Regional de Clubes Seniores é disputado entre equipas 
representativas de cada clube. As equipas não podem ter constituição mista.  
O “handicap” exato EGA dos componentes das equipas à data do início do 
campeonato não pode ser superior a 18,4. 
Cada equipa, uma por clube, será constituída por 4 (quatro) jogadores, 1 
suplente (facultativo) e 1 (um), Capitão, que poderá ser um dos jogadores da 
equipa. 

4 – CAPITÃES DE EQUIPA 

Cada equipa deverá nomear um Capitão de Equipa, que pode dar conselhos aos 
componentes da sua equipa (Nota à Regra 8). O Capitão deverá identificar-se 
junto da Comissão Técnica.    

5– ORDEM DE JOGO 



A ordem dos jogadores será a da folha de inscrição. 

6 – MODALIDADE 

Primeira Volta – 18 buracos em Jogo por Pancadas Individual. Consideram-se para a 
classificação da equipa os 3 melhores resultados. 
Segunda Volta – 18 buracos em Jogo por Pancadas “Foursomes”. Consideram-se para 
a classificação da equipa os 2 resultados. O Título de Campeão Regional é atribuído ao 
Clube que totalizar o menor número de pancadas no agregado dos 2 dias do 
campeonato. 

7 – EMPATES 

O desempate para o título de Campeão Regional e Vice-Campeãoobedece aos 
seguintes critérios: 
1º A soma mais baixa dos resultados dos “Foursomes” 
2º O melhor resultado não utilizado na volta de “StrokePlay”; 
3º O melhor resultado da equipa na volta de “Foursomes”; 
4º O melhor resultado da equipa na volta de “StrokePlay”; 
5º Sorteio. 

8 – RESULTADOS DA COMPETIÇÃO – COMPETIÇÃO ENCERRADA 

Considera-se que o resultado da competição foi oficialmente encerrado 30 
minutos após a afixação da folha de resultados finais ter sido colocada no painel 
reservado para esse efeito. 

9- ANULAÇÃO E ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO

Em qualquer altura, a Comissão Técnica poderá: 
- Completar ou alterar o presente regulamento;
- Suspender ou cancelar qualquer volta;
- Anular ou cancelar o campeonato.

10 – COMISSÃO ORGANIZADORA E COMISSÃO TÉCNICA 

As Comissões Organizadora e Técnica serão da responsabilidade do clube 
anfitrião.

11 – POLÍTICA DE TRANSPORTES 

Vigora a Regra Local Modelo G-6 transportes motorizados. A Regra 4.3a é modificada da 
seguinte forma: 
“Durante uma volta convencional, um jogador ou caddie não pode usar qualquer tipo de 
transporte motorizado, exceto se autorizados pela Comissão Técnica”. 


