
19.º Campeonato Interclubes Sem Campo 
Ribagolfe II – 5 outubro 2020 
Regulamento 
 
O “Interclubes sem Campo” é uma competição por equipas, realizada anualmente no feriado nacional do 5 de Outubro. A 
prova é destinada a todos os Clubes designados “sem Campo”, membros da FPG e com autoridade de gestão de handicap.    
 
ORGANIZAÇÃO 2020: 
Xira Golfe - Clube de Golfe de Vila Franca de Xira  
JUVEGOLFE – Associação Pais e Filhos (organizador 2019) 
Clube de Golfe do Exército (2021) 
 
DATA: 05 de Outubro de 2020 
LOCAL: Ribagolfe II 
TEE-TIME: Saídas em linha a partir das 8h30 
 
PARTICIPAÇÃO: Prova aberta a todos os Clubes sem Campo que se encontrem nas condições acima descritas e que caibam 
nos critérios comuns para a definição de Clube Sem Campo. Reserva-se o direito à organização de não autorizar a inscrição 
de um Clube que, no seu entendimento, não cumpra os requisitos considerados à definição de “Sem Campo”. 
 
INSCRIÇÃO E PROCEDIMENTOS: 
As inscrições deverão ser feitas através do envio da ficha de inscrição disponível em https://forms.gle/jdvwnrv1JLBkYd8J7, 
até ao final do dia 30 de Setembro de 2020. A inscrição na prova só será considerada efetiva após a receção da respetiva 
ficha e do posterior pagamento referente a cada equipa (pagamento a efetuar de 30 Setembro a 2 de outubro de 2020, 
após se saber o número de equipas inscritas). 
O pagamento será efetuado com as Referências Multibanco a enviar a cada um dos clubes participantes, não sendo aceites 
pagamentos individuais. 
 
VALORES: 
40€ por equipa (troféus, organização e lembranças). 
32€ por jogador (inclui green fee, e snack de campo)  –  membros do Campo pagam Taxa de Torneio + 5€. 
 
DRAW: O draw será publicado no site do Xira Golfe e enviado por e-mail a todos os Clubes participantes a partir do dia 3 
de Outubro. 
 
EQUIPAS: Os Clubes apresentarão uma equipa (única) que os represente, sendo da exclusiva responsabilidade de cada 
Clube o critério para a sua constituição. 
Os jogadores representantes de cada um dos Clubes têm de ter Licença da Federação Portuguesa de Golfe e Handicap EGA 
válidos, obrigatoriamente geridos pelos Clubes que representam.   
Cada equipa será representada por 7, 6, 5, ou 4 jogadores em função do número total de equipas inscritas, segundo o 
seguinte critério: 
 
  
 
 
 
A constituição das equipas será a que constar na ficha de inscrição. A ordenação dos nomes dos jogadores na ficha de 
inscrição será determinante para a constituição final da equipa, tendo presente que o número de jogadores por equipa 
variará em função do número de equipas inscritas (ver quadro acima).   
Pode o Capitão de equipa, no entanto, fazer alterações à constituição de cada equipa até 24h antes do início da competição.  
 
CAPITÃES DE EQUIPA: Cada equipa terá que nomear um “Capitão” que poderá ser, ou não, um jogador participante. Terá 
que ser, em qualquer das circunstâncias, amador e federado na FPG. O “Capitão” poderá dar conselhos aos jogadores da 
sua equipa durante o decurso da competição. 
  
MODALIDADE: A prova será disputada em 18 buracos na modalidade de Stableford Net com handicap reduzido a 80%. 
O resultado de cada equipa será o somatório dos resultados obtidos pelos seus jogadores, segundo o critério estabelecido 
no quadro acima. 
 

Equipas inscritas Nº Jogadores Contam os x melhores 

Até 15 7 5 

16 a 18 6 5 

19 a 21 5 4 

22 a 25 4 3 

https://forms.gle/jdvwnrv1JLBkYd8J7


HANDICAPS: Limite de handicap exacto WHS (Homens e Senhoras): 28. Os jogadores inscritos com handicap superior serão 
inscritos com o Handicap WHS máximo permitido, jogando com o handicap de campo correspondente. 
   
REGRAS: Serão aplicadas as Regras Gerais do “Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews”, as Regras Locais do Campo e 
as que a Comissão Técnica possa eventualmente estabelecer. 
As bolas e drivers a utilizar devem estar em conformidade com a lista de bolas aprovadas pelo R&A e pela USGA. O guia de 
material pode ser consultado em http://www.randa.org  
 
EMPATES: Os desempates para atribuição de Prémios pela classificação Net (única), serão efetuados com base, 
sucessivamente: 

▪ Mais baixo handicap médio da equipa; 
▪ Melhor resultado Net do jogador da equipa que não contribui para o resultado; 
▪ Últimos 9, 6, 3, 1 buracos do agregado da equipa; 
▪ Sorteio.  
 

CLASSIFICAÇÕES E PRÉMIOS: 
A classificação geral e final da prova será ordenada pelo somatório das pontuações stableford dos jogadores de cada uma 
das equipas, tendo presente o número total de equipas participantes, segundo indicado no quadro acima.  
Haverá uma única classificação geral Net, com handicap reduzido a 80%, sendo atribuídos prémios para as Equipas 
classificadas nos 3 primeiros lugares. Será atribuído um troféu a cada um dos elementos da equipa vencedora. 
 
NET EQUIPAS:  1º lugar / 2º lugar / 3º lugar 
INDIVIDUAL:   1º lugar 
 
NORMAS ESPECIAIS (COVID 19): 
- Os jogadores devem respeitar todas as regras em vigor no campo, especialmente as relativas ao distanciamento social; 
- Estão em uso os ancinhos para reparação dos bunkers, ação que é obrigatória por respeito e consideração para com os 
outros jogadores. Cada jogador é aconselhado a levar consigo uma embalagem de gel desinfetante que deve usar sempre 
que pegar num ancinho ou outro equipamento do campo. 
- As bandeiras não devem ser retiradas, mas, no green, podem ser mantidas na vertical com a ajuda de um taco, por um 
dos parceiros de jogo, para que não fiquem inclinadas (por ex. devido ao vento) na direção do putt. 
- Os cartões de jogo são entregues no Tee. Cada jogador vai receber o cartão daquele cujo resultado vai marcar; 
- No fim da volta, os cartões não são trocados, nem assinados e nem têm de ser verificados. A verificação será feita no 
próprio momento da entrega de Resultados. Toda a formação apresenta-se na mesa de recolha de resultados (mantendo 
sempre a distância social). Cada marcador anuncia o resultado do jogador que marcou. O jogador cujo resultado é 
anunciado, confirma ou corrige, o resultado anunciado. O resultado só é considerado entregue após haver acordo sobre o 
resultado anunciado. Os cartões são deixados na mesa de recolha de resultados no recipiente adequado. 
 
SUSPENSÃO DA COMPETIÇÃO: 
- No caso de a competição ser suspensa devido à ocorrência de situações perigosas (por ex.: relâmpagos, trovoada 
eminente, etc.), os jogadores devem interromper o seu jogo imediatamente; 
- A suspensão da competição devido a situações perigosas será assinalada por um toque prolongado de buzina; 
- O recomeço da competição será assinalado por dois toques prolongados de buzina; 
- A penalidade por infração a esta condição será a desclassificação da equipa 
 
RESULTADOS DA COMPETIÇÃO – COMPETIÇÃO ENCERRADA: 
Os jogadores/Equipas têm direito a reclamar os resultados dentro dos 30 minutos após a publicação dos resultados; 
Considera-se encerrada a prova, 30 minutos após a publicação dos resultados. 
 
ANULAÇÃO E ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO: 
A Comissão Técnica reserva-se no direito de, em qualquer altura, complementar ou alterar o presente Regulamento, anular 
ou cancelar a Competição; 
Os casos omissos no Regulamento serão decididos de forma definitiva pela Comissão Técnica. 
 
COMISSÃO TÉCNICA:  
A Comissão Técnica será composta por três representantes da organização: Fernando Carvalho, Albino Timóteo e Rui 
Marques da Silva e pelo José Luis Figueiredo como representante do campo. 

http://www.randa.org/

