
TERMOS DE COMPETIÇÃO – “9 BURACOS ÀS QUARTAS” 
RANKING SEMANAL – PRETAS (GOLFE – WHS) 2021 

Objetivo: Permitir a participação de jogadores em vários torneios que permitem aferir o Handicap de Golfe 
– WHS, através do novo percurso PRETAS. Não há necessidade duma rigorosa assiduidade para se habilitar 
aos prémios no final do Ranking. 
Calendário e horário: Conjunto de torneios de apenas 9 buracos a realizar ao longo de cinco semanas, com 
inicio a 15 de setembro e termo a 13 de outubro, com a particularidade dessas provas se efetuarem às 
quartas feitas, com as saídas entre as 15h00 e as 17h00, salvo casos excecionais previamente submetidos a 
aprovação pela comissão técnica. 
Inscrições e draw: Não é necessária a inscrição prévia. As partidas serão em linha do buraco 1, com 
formações constituídas ad-hoc de três ou quatro jogadores, preferencialmente por ordem de chegada ao 
clubhouse para inscrição, tendo em vista fazer variar os elementos das formações ao longo do ranking. 
Excecionalmente (nomeadamente por não ser expectável aparecimento doutros jogadores), e sem 
repetição, poderão existir formações com apenas dois jogadores. Os jogadores poderão efetuar a saída do 
buraco 2 ou 3 (desde que com essa saída não colidam ou dalgum modo prejudiquem o andamento das 
formações que iniciam a sua volta no buraco 1 e 7). 
Nota: Quem termina o Buraco 6 e se desloca para o B7, tem prioridade relativamente aos que iniciam a 
volta no buraco 1. 
Modalidade: Stableford Gross e Net em 9 buracos. 
  

Percurso: Pretas (Golfe – WHS), com um total de 2751m e distâncias compreendidas entre os 100 e os 255m. 

Ranking: As pontuações para o Ranking serão iguais ao número de pontos Stableford em gross e net. 
Para acesso aos rankings gross e net é necessário a participação de um mínimo de 3 semanas (quartas). 
Para a classificação no ranking contam os 3 melhores resultados das 5 semanas. 

 
 

Empates: 
- nas provas: Será feito o desempate pelos melhores últimos 9,6,3 buracos, e melhor último buraco. Persistindo, será 
feito o desempate pelo Handicap exato mais baixo na Classificação Net, e Handicap exato mais alto na Classificação 
Gross. Em última instância, será sorteado o vencedor. 
- no final do ranking: Ranking Gross e NET - O desempate para as posições com direito a prémio serão decididos 
através de “Sudden Death Play Off” no buraco 3 das marcas PRETAS. Só haverá abonos quando empatados em NET. 
No caso de empate, jogam o buraco 2 das marcas PRETAS, empatando voltam ao buraco 3 e assim sucessivamente 
até que se encontre o vencedor. Para os restantes lugares, o desempate será com base no maior número de torneios 
em 1º lugar, persistindo, o desempate será com base no maior número de torneios em 2º lugar, 3º lugar, e assim 
sucessivamente. Os prémios não são acumuláveis, prevalecendo a classificação Gross. 
 

Handicaps: O Handicap de jogo máximo considerado nos torneios de 9 buracos é de 18 (36/2). Os jogadores com 
handicap inativo (perdido ou sem handicap) jogam como “extra-classificação”, contando para o ranking SÓ quando 
tiverem HCP ativo. 
 

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. 
 

Prémios: A serem entregues no dia 17 de outubro, domingo, logo depois do 12º P&P CGC. 
- 1º Gross: Jarro Elétrico (inox) - ORIMA 
- 2º Gross: Jarro Elétrico - ORIMA 
- 1º Net: Queimador de leite creme – ORIMA 
- 2º NET: Espremedor de citrinos – ORIMA 
Os prémios acima não são acumuláveis, prevalecendo a classificação GROSS. 
- Hole in one no Buraco 3 das PRETAS: Grelhador Elétrico - ORIMA (Apenas para o 1º Hole in one). 
 

Preçário: 
 
 

 
 

CADDIES: É permitida a utilização de “Caddie”. 
 

A COMISSÃO TÉCNICA. Poderá, fundamentadamente, alterar este regulamento. Todos os casos omissos serão 
resolvidos pela Comissão Técnica. 
 

 

COMISSÃO TÉCNICA: Luís Brandão | Marta Fragoso | Tiago Jacob 
 

CONTACTOS:  968 203 111 (Clube de Golfe de Cantanhede)  |  910 771 999 (Tiago Jacob) 
Cantanhede, 6 de outubro de 2021. 

Inscrição por torneio: 
Adultos 

Convidados = 6,00€ 
Sócios Base = 5,00€  
Sócios Regular = 4,00€ 

< 18 anos 
Convidados = 4,00€ 
Sócio Base  = 3,00€  
Sócios Regular = 2,50€ 

Inscrição por Ranking: 
Adultos 

Convidados = 24,00€ 
Sócios Base = 20,00€  
Sócios Regular = 16,00€ 

< 18 anos 
Convidados = 16,00€ 
Sócio Base  = 12,00€  
Sócios Regular = 10,00€ 


