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BPI Challenge Beiras 2018 
Regulamento �ERA<;AO PDR'. 

12 de Maio 
I no Clube de Golfe de Montebelo 

Stableford, shotgun as 09h00, abono maxima de jogo 
Homens, mesmo que o handicap EGA seja superior. 

A inscric;ao podera ser efectuada directamente no site do Clube, onde 
pretender jogar, atraves do preenchimento do formulario de inscric;ao, ate 
quatro dias antes da data da prova. As inscric;oes serao aceites por ordem de 
chegada ficando condicionadas a capacidade do campo. S6 serao consideradas 
validas ap6s confirmac;ao do clube. Cada jogador s6 se pode inscrever uma 
vez num dos campos a escolha. 

Jogadores convidados pelo BPI, filiados na Federac;ao Portuguesa de Golfe ou 
na Federac;ao de outro Pais, desde que devidamente comprovada, com 
handicap actualizado, que sejam maiores de 21 anos ou que os completem no 
decorrer deste ano. o participante s6 pode jogar uma (mica vez sendo que 
nao podera alterar a data da sua participac;ao depois do draw do seu dia de 
jogo estar afixado 

Neste torneio aplicam-se as regras do "R&A Rules Limited'' e as regras locais 
do Campo de Golfe de Montebelo e/ou, as regras locais que venham a ser 
estabelecidas pela Comissao Tecnica da competic;ao. 

A Comissao Tecnica do Clube podera completar ou alterar o presente 
regulamento, suspender ou cancelar qualquer das voltas, bem como decidir 
sobre casos omissos que serao definitivos. 

Em caso de empate sao apurados os jogadores com handicap EGA mais alto 
para efeitos de classificac;ao Gross e os de handicap EGA mais baixo para 
efeitos de classificac;ao Net. Se o empate persistir, ganha quern tiver o melhor 
resultado nos 9 ultimas buracos e, caso este subsista, sucessivamente pelos 
melhores 6, 3 e ultimo buraco e, finalmente, por sorteio. 

Resultados Gross: 

Resultados Net: 

Premios especiais: 

1 o e 2° lugares Geral 

10, 20 e 3° lugares Homens 
1 o lugar Senhoras 

Drive mais longo : Senhoras e Homens 
Bola mais perto : Senhoras e Homens 

Os premios respeitam o Etatuto de Amador e nao sao acumulaveis, excepto 
nos Premios Especiais. 

Apuramento Ficam apurados para a Final Nacional do BPI Challenge 2018, a realizar no 
Golfe do Vidago Palace, no dia 14 de Outubro, os dois melhores resultados 
Gross geral, o melhor resultado Net Senhoras e os 3 melhores resultados Net 
Homens, de cada dia de jogo .. 

Almoc;o A seguir ao jogo realizar-se-a um almoc;o para todos os participantes, durante 
o qual serao distribuidos os premios.

Para qualquer informac;ao complementar, par favor contacte: 
Direcc;ao de Comunicac;ao, Marca e Responsabilidade Social do BPI - 213 213 950 ou qolfe@bancobpi.pt 




