
 

 

 
 
 
 
 
 

 

Nos termos da Regra 33-1, e sem prejuízo das Regras Locais em vigor, é 

estabelecido o seguinte Regulamento desta Competição: 

 

1. Participação:  

O Campo Montebelo Golfe promove um conjunto de 10 torneios, abaixo 

designados por Ranking Montebelo/Carlsberg. A prova é aberta a todos os jogadores 

federados inscritos na Federação Portuguesa de Golfe ou na federação do respetivo 

país, com certificado de handicap EGA atualizado, máximo handicap de jogo de 36 

(Homens) e 41 (Senhoras). No entanto poderão participar outros jogadores, com o aval 

da comissão técnica. 

 

2. Periodicidade:  

Início em janeiro de 2018 até dezembro de 2018, em datas a designar no total 

de dez torneios. O Ranking poderá ter inicio ou fim noutros meses que não os 

mencionados por razões operacionais. 

 

3. Modalidades:  

  

3.1 – Adultos - Geral 

 Serão disputados oito torneios na modalidade Stableford e dois na modalidade 

Stroke Play. 

   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 – Juniores e Juvenis ou Iniciados  

 Decorrerá paralelamente à competição geral dos torneios o escalão júnior com 

saídas e classificação independente, na mesma modalidade do torneio geral; 

 Sub 18 (JUNIORES) - 18 buracos (nascidos entre 01/01/1997 e 31/12/2002)  

 - Um Júnior poderá optar por jogar no seu escalão ou no geral, devendo no 

entanto avisar no check-in para que classificação vai competir, sendo esta opção válida 

então para todos os torneios do Ranking; 

3.3 - Rankings: 

São definidos os seguintes Rankings: 1ª e 2ª Categoria – 1ª Categoria NET até 

handicap de Jogo 21 incluído - 2ª Categoria NET a partir de handicap de jogo 21 até 41 

de jogo – um Ranking Senhoras e um Ranking para Juniores (dos 12 aos 18 anos). 

Um jogador que inicie a disputa do ranking numa categoria (por exemplo, na 2ª 

categoria), mesmo que altere o seu handicap (descida ou subida) ao longo do período 

das competições, jogará o ranking até ao final sempre na mesma categoria. 

A classificação final do Ranking calcula-se através da soma da pontuação de 

cada torneio de cada jogador. É obrigatória a participação mínima em 8 das 10 provas 

do Ranking, incluindo uma prova Medal, sob consequência de não estar apto a receber 

o prémio final, independentemente da classificação final. 

Com exceção do primeiro torneio, nos restantes torneios do Ranking, o Draw 

será elaborado com base nos oito primeiros de cada categoria. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 Se no final dos 10 torneios houver empate para o 1º classificado, ganha e obtém o 1º 

lugar o jogador que vencer um “SUDDEN DEAD PLAY OFF” a disputar no buraco 10 e 

11. Para os restantes lugares, o desempate será pelos melhores últimos 18, 9, 6, 3 

buracos e melhor último buraco. Se o empate persistir, o desempate será por sorteio; 

 

4. Regras:  

As regras a aplicar são as do Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews, as Regras 

Locais estabelecidas pela Comissão Técnica e ainda o presente Regulamento; 

A Comissão Técnica terá plena autoridade para fazer respeitar a Regra 6-7 

(jogo lento); 

Na modalidade de “Stableford” os jogadores têm que levantar a sua bola quando, 

num buraco, já não puderem pontuar; 

Na modalidade “Medal” os jogadores têm de contar todas as pancadas. 

Quanto à hora de saída (nota à Regra 6-3a), se um jogador chegar ao seu ponto 

de partida, pronto para jogar, nos cinco minutos depois da sua hora de saída, ser-lhe-á 

aplicada a penalidade de duas pancadas, sendo desclassificado no caso de chegar para 

além deste período; 

 

5. Empates:  

Em cada uma das competições (torneios), em caso de empate para qualquer dos 

lugares das classificações, o desempate, será feito sempre pelos 9 últimos buracos da 

volta convencional. Caso subsista o empate, sucessivamente pelos melhores 6 e 3 

últimos buracos, melhor último buraco. No caso de persistir empate, será atribuído o 

melhor lugar ao Handicap mais baixo em Net. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 5.1 - Resultados da competição – entrega dos cartões 

Considera-se que o resultado da competição foi oficialmente anunciado 

quando a folha de resultados finais for divulgada na entrega de prémios. 

Os cartões de jogo consideram-se entregues, logo insusceptíveis de alteração, 

correcção, preenchimento adicional ou qualquer outra forma de modificação, logo que 

sejam entregues na Recepção mesmo que o jogador não abandone, de imediato, a zona. 

(Decisão 6-6c/1) 

 

6. Ordem de entrega de prémios por torneio (não acumuláveis) 

       Adultos*  

- 1ºGross 

- 1º NET (1ª CAT) 

- 2º NET (1ª CAT) 

- 1º NET (2ª CAT) 

- 2º NET (2ªCAT) 

- 1ª Senhora 

 

      Juniores* 

- 1º Júnior Sub 18 NET 

 

6.1 - Prémios Especiais 

- Longest Drive Homens 

- Longest Drive Senhoras 

- Nearest The Pin geral 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 - Prémios Finais  

Aos vencedores do Ranking Montebelo/Carlsberg 2018 (1ª, 2ª Categoria e 

Senhoras) será atribuído um Passe Anual de Green Fee para utilização no Ano de 2019 

no Montebelo Golfe; 

Aos vencedores do Ranking Júnior Sub 18 será atribuída a cortesia de 6 meses 

no Campo de Golfe Montebelo. 

 

7. Utilização de Buggies:  

É permitida a utilização de buggies limitada à disponibilidade, sendo aceites 

marcações. 

 

8. Suspensão da Competição: 

No caso de um torneio ser temporariamente suspenso devido à ocorrência de 

situações perigosas (exemplo: relâmpagos, trovoada eminente, campo impraticável, 

etc.); o jogador deve interromper o seu jogo imediatamente; 

A suspensão do torneio devido a situações perigosas será dada por tiro ou 

toque prolongado de buzina. O recomeço será dado por tiro ou toques prolongados da 

buzina. 

Penalidade por infração: DESCLASSIFICAÇÃO. 

 

9. Casos Omissos e Dúvidas quanto a regras e ao Regulamento: 

 A decisão competirá à Comissão Técnica e será definitiva e sem recurso. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Etiqueta e boas maneiras: 

Não será tolerada qualquer forma de mau comportamento. A Comissão Técnica 

reserva o direito de agir em conformidade. 

 

11. Anulação e alteração ao regulamento 

Em qualquer altura, a Comissão Técnica poderá: 

 Completar ou alterar o presente regulamento; 

 Suspender ou cancelar qualquer das voltas; 

 Anular ou cancelar o Ranking. 

 

12. A Comissão Técnica é constituída por:  

Rita Fidalgo (Diretor de Campo) 

Rui Bazílio (Profissional habilitado pela PGA) 

Pedro Porto de Aguiar (Árbitro de Golfe da FPG) 

 

14. Penalidade por infração ou incumprimento de qualquer condição estabelecida 

neste Regulamento: 

Exceto quando o Regulamento estabeleça penalidade diferente, a violação de 

qualquer condição estabelecida neste regulamento implica a DESCLASSIFICAÇÃO do 

jogador. 

 


