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Após a interrupção forçada pelo confinamento, podemos, finalmente, retomar as nossas atividades 
das quartas-feiras, especialmente destinadas aos seniores. Assim, vimos apresentar a versão 2 do 
plano e regulamento com os ajustamentos no calendário que tiveram de ser efetuados, versão que 
anula e substitui a anteriormente publicada. 

1. Participação nas competições 
As atividades constantes do presente documento destinam-se, especialmente, aos jogadores 
seniores1 do CGV, embora sejam abertas a todos os jogadores com Índice de Handicap do Sistema 
de Handicap Mundial (WHS). Contudo, só os jogadores seniores contarão para a classificação e 
prémios das competições. 

Embora possam participar jogadores com qualquer Índice de Handicap (WHS), o Handicap de Jogo 
máximo, em qualquer das provas, é de 36 para senhoras ou homens. 

2. Campo e modalidades de jogo 
Com exceção dos casos assinalados no anexo I, os torneios são realizados no Montebelo Golfe.  

A modalidade de jogo de cada torneio é a que consta do calendário das competições apresentado 
no anexo I, sendo as provas disputadas em 18 buracos. 

3. Competições a realizar em 2021 
Com exceção do mês de agosto e indisponibilidades do Montebelo Golfe ou outras, em todas as 
quartas-feiras que não sejam feriado nacional haverá torneios dos seniores, referentes às 
seguintes competições: 

3.1. Ranking 

O Ranking compreende 10 torneios que são jogados na modalidade de Stableford full 
handicap. 

Com os limites definidos no ponto 7 do presente documento, a classificação final do Ranking 
é determinada pela soma dos melhores resultados (Stableford) de 60% (com 
arredondamento à unidade) dos torneios realizados nesta competição, sendo atribuídos os 
seguintes prémios, não acumuláveis, prevalecendo primeiro a classificação gross: 

 1º Gross geral 

 1º Net geral 

 2º Net geral 

 3º Net geral 

                                                           
1 São seniores os jogadores (senhoras e homens) com 50 ou mais anos de idade (que podem ser completados 
durante o ano). 
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 1º Net geral Master Sénior2 

 1º Net Senhoras 

3.2. Torneios de convívio 

São realizados 7 torneios de convívio que incluem os torneios de Natal e Fim de Ano. 

Em cada torneio de convívio são atribuídos os seguintes prémios, não acumuláveis, 
prevalecendo primeiro a classificação gross: 

 1º Gross geral 

 1º Net geral 

 2º Net geral 

 1º Net Master Sénior 
No anexo II são descritas as condições da modalidade texas scramble. 

3.3. Prémios Estações do Ano 

Competições individuais disputadas na modalidade de Stableford, full handicap: 

 Prémio PRIMAVERA/VERÃO  5 Torneios 

 Prémio OUTONO   5 Torneios 

Com os limites definidos no ponto 7 do presente documento, a classificação final de cada 
uma destas competições é determinada pela soma dos melhores resultados (Stableford) de 
60% (com arredondamento à unidade) dos torneios realizados na respetiva competição, 
sendo atribuídos os seguintes prémios, não acumuláveis, prevalecendo primeiro a 
classificação gross: 

 1º Gross geral 

 1º Net geral 

 2º Net geral 

 3º Net geral 

 1º Net geral Master Sénior 

 1º Net Senhoras 

3.4. Circuito Norte da ANSGP (Associação Nacional de Seniores de Golfe de Portugal) 

Tendo em conta o crescente número de associados do CGV que são também associados da 
Associação Nacional de Seniores de Golfe de Portugal, o nosso calendário inclui os torneios 
organizados pela Delegação Norte da ANSGP (ver anexo I).  

A participação nestes torneios é limitada aos sócios inscritos nessa Associação. 

O green-fee nestes torneios é, geralmente, de 10,00€, sendo gratuito em três deles a 
designar pela Delegação Norte da ANSGP. 

Como vem sendo habitual, mas dependendo sempre do número de inscrições em cada prova, 
o CGV organizará o transporte em autocarro para estes torneios. O aumento do preço do 
serviço de aluguer de autocarro impõe que o valor a pagar por cada jogador, por deslocação, 
seja de 20,00€. 

Nas datas em que decorram torneios do Circuito Norte fora do Montebelo Golfe, poderão 
ser organizadas neste campo outras provas destinadas aos jogadores não sócios da ANSGP, 

                                                           
2 São master seniores as senhoras e os homens com 70 ou mais anos de idade (que podem ser completados 
durante o ano). 
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ou sócios que nessas datas não participem nos torneios desse Circuito. 

4. Inscrição nos torneios 
A inscrição em cada torneio disputado no Montebelo Golfe é efetuada na Receção deste campo, 
até 15 minutos antes da hora de saída. 

No caso de torneios jogados em equipas (pares), a constituição dos pares poderá ser determinada 
por sorteio efetuado com a presença de todos os jogadores, sendo que, neste caso, as inscrições 
encerrarão 30 minutos antes da hora de início da prova. 

O draw dos torneios é efetuado por ordem de inscrição na prova, com a seguinte ordem dos tees: 
1, 1-A, 10, 10-A, 12, 9, 2, 11, 8, 5, 4, 18. 

Nas provas individuais, as formações no draw são, geralmente, de 3 jogadores, sendo que, a partir 
do segundo torneio do Ranking e dos Prémios Estações do Ano, os três primeiros classificados 
terão de jogar juntos, na formação do tee 1. 

5. Hora de saída e duração das provas 
Com exceção do torneio das bandeirinhas e de outros jogados fora do Montebelo Golfe, todos os 
torneios são jogados em shotgun no seguinte horário: 

 Junho a setembro 8:30 horas  

 Restantes meses 9:00 horas 

Cada torneio individual tem a duração máxima de 4,5 horas, a que acresce um período de 15 
minutos para entrega dos cartões (ou comunicação dos resultados). São recusados os cartões (ou 
comunicação dos resultados) que, sem motivo justificativo validado pela Comissão Técnica, sejam 
apresentados para além desse tempo. 

6. Critérios de desempate 
Em caso de empate são aplicados, sucessivamente, os seguintes critérios de desempate: 

Por torneio: 
Melhor resultado nos últimos 9 buracos do campo (buracos 10 a 18), 6 (buracos 13 a 18), 3 
(buracos 16 a 18) e último buraco (buraco 18). Se persistir o empate, será dada preferência ao 
índice de handicap (WHS) mais baixo, no caso da classificação net, e ao índice de handicap (WHS) 
mais alto, no caso da classificação gross. 

No apuramento final do Ranking e dos Prémios Estações do Ano: 
Menor número de torneios jogados na competição; Maior número de primeiros lugares nos 
torneios da competição, segundos, terceiros, etc.  

Se persistir o empate, será dada preferência ao índice de handicap (WHS) mais baixo, no caso da 
classificação net, e ao índice de handicap (WHS) mais alto, no caso da classificação gross. Para 
este efeito, o índice de handicap é determinado pela média dos índices de handicaps (WHS) dos 
jogadores em cada um dos torneios em que participaram na competição em causa, arredondado 
para um decimal. 

7. Provas canceladas 
As provas previstas no calendário que, por qualquer motivo, não se realizem na respetiva data, 
não serão reagendadas. 

Na eventualidade de não ser possível realizar todas as provas previstas no calendário, os números 



 
PLANO E REGULAMENTO DAS ATIVIDADES DOS SENIORES - 2021 

 
 

V2 – 2021.04.03  Página 4 de 7 

 

mínimos de provas necessárias para apuramento dos vencedores da época são os seguintes: 

 Ranking   - 6 provas 

 Prémio Inverno  - 3 provas 

 Prémio Primavera/Verão - 4 provas 

 Prémio Outono  - 3 provas 

8. Regras de jogo 
Para além do estabelecido no presente documento, as regras de jogo a aplicar às várias 
competições são as publicadas em conjunto pelo Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews e a 
United States Golf Association, em vigor desde janeiro de 2019, complementadas com as regras 
locais estabelecidas pela Comissão Técnica. 

Serão ainda respeitadas as determinações impostas pelos campos de golfe e decorrentes das 
recomendações da Federação Portuguesa de Golfe e outras, tendo em conta as medidas de 
segurança face à COVID-19. 

9. Comissão Técnica 
A Comissão Técnica (CT) é constituída por Pedro Porto Aguiar (Árbitro da FPG), Idalina Cardoso e 
Rui Basílio (Profissional do Montebelo Golfe). 

Em qualquer altura a CT poderá completar ou alterar o Regulamento, suspender ou cancelar 
qualquer prova, modificar a modalidade de jogo e anular ou suspender qualquer competição. 

Os casos omissos no presente documento serão decididos de forma definitiva pela CT. 

10. Preços 
Os preços dos torneios disputados no Montebelo Golfe são os constantes da tabela seguinte: 

(Euros)

Torneio & 

Almoço
Só torneio

Torneio & 

Almoço
Só torneio

Jogadores com green fee  anual 15,00 3,00 12,00 0,00

Sócios do CGV seniores sem green fee  anual 25,00 18,00 22,00 15,00

Sócios do CGV não seniores sem green-fee anual 35,00 25,00 32,00 25,00

Não sócios do CGV sem green fee  anual 40,00 30,00 40,00 30,00

Estações do AnoRanking e Convívios

 

Para os torneios que venham a ser realizados fora do Montebelo Golfe, serão oportunamente 
anunciados os respetivos preços e condições. 

 

Viseu, 03 de abril de 2021 
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ANEXO I 

   

(Versão 2 - 2021.03.30)

6 13 20 27

1º Ranking 1º Inverno

Stableford Stableford

3 10 17 24

3 10 17 24 31

7 14 21 26 28
Abertura C. Norte 

ANSGP

1º Circuito Norte 

ANSGP
2º Ranking

Montebelo Estela Stableford

5 12 19 26
2º Circuito Norte 

ANSGP
3º Ranking 1º Primav./Verão

3º Circuito Norte 

ANSGP

Montebelo Stableford Stableford Vale Pisão

2 9 16 23 30
4º Circuito Norte 

ANSGP
4º  Ranking 2º Primav./Verão 3º Primav./Verão 1º  Convívio

Ponte de Lima Stableford Stableford Stableford Medal

7 14 21 28

5º  Ranking
5º Circuito Norte 

ANSGP
4º Primav./Verão 2º  Convívio

Stableford Miramar Stableford Stableford

4 11 18 25

1 8 15 22 29

6º  Ranking 5º Primav./Verão
6º Circuito Norte 

ANSGP
1º Outono 3º  Convívio

Stableford Stableford Oporto Stableford Bandeirinhas

6 13 20 27

7º  Ranking 2º Outono
Encerramento C. 

Norte - ANSGP
4º  Convívio

Stableford Stableford Estela Stableford

3 10 17 24

8º  Ranking 3º Outono 4º Outono 5º  Convívio

Stableford Stableford Stableford Stableford

1 8 15 22 29

5º Outono Convívio Natal Convívio Fim Ano

Stableford Texas Scramble Stableford

 Torneio jogado fora do Golfe Montebelo

---

SET

OUT

NOV

DEZ
--- ---

AGO
--- --- ---

ABR
Montebelo 

indisponível 

(torneio ANSGP)

MAI

JUN

JUL

MAR

CALENDÁRIO DAS COMPETIÇÕES DOS SENIORES

2021

JAN 

FEV
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ANEXO II 

MODALIDADE DE JOGO 

TEXAS SCRAMBLE 

Prova de pares disputada em 18 buracos, em Stableford. Cada par joga duas bolas do ponto de partida 
(ordem de saída opcional entre os dois jogadores), optando pela melhor bola (no entendimento da 
equipa). É obrigatório o aproveitamento de NOVE saídas por jogador numa volta de 18 buracos. Depois 
de um dos parceiros esgotar as 9 saídas máximas que são permitidas, terá de ser escolhida a bola de 
saída do jogador que ainda não completou as NOVE. Na sua impossibilidade, o buraco é dado como 
furado. 

Escolhida a melhor bola, os dois jogadores voltam a jogar duas bolas desse local, sendo a 1ª jogada tal 
como está pelo jogador que a jogou e a 2ª colocada à distância máxima de um cartão de resultados 
oficial da prova do local onde estava a 1ª, não mais perto do buraco; excepto se a 1ª bola jogada estiver 
no bunker, devendo nesse caso o local da 1ª bola ser reconstituído e a 2ª bola colocada nesse local. O 
mesmo procedimento será repetido até chegarem ao green. 

A partir do momento em que escolhem uma bola que esteja no green (e não no avant green), jogam 
dessa posição alternadamente, até acabarem o buraco, jogando primeiro o jogador cuja bola não foi 
escolhida. Como as regras sanitárias não permitem a partilha da bola, o primeiro jogador a jogar no 
green deve marcar a bola do parceiro, este levanta-a, e depois o jogador coloca a sua bola. Este 
processo deve ser repetido até à conclusão do buraco. 

Se a bola que foi jogada no green voltar a sair do mesmo, os jogadores terão de continuar a jogar 
alternadamente, não tendo direito a jogar os dois.  

Durante a volta cada par dispõe de 1 (um) Joker, que é a possibilidade de repetir um determinado shot 
em qualquer altura do jogo, EXCETO NO GREEN.  

A primeira bola deverá ser deixada cair, exceto se o Joker for acionado no tee. Se o Joker for acionado 
no shot do tee em que já só um dos jogadores da dupla vai bater o shot, apenas esse jogador pode 
bater o shot do Joker. Antes de acionar o Joker, o par tem que informar os seus marcadores de que o 
vai fazer. Após bater o(s) shot(s) do Joker, o par poderá escolher qual a bola a aproveitar, se as originais 
ou se as batidas com o Joker. Em qualquer dos casos, o Joker fica considerado utilizado. O marcador 
deverá indicar o buraco em que ocorreu a utilização do Joker com um círculo à volta do resultado 
obtido no buraco. 

A violação destas regras corresponde à desclassificação no buraco em que a violação ocorreu. 

A pontuação de cada par é a que corresponder à pontuação stableford net calculada com 3/4 do 
handicap de jogo, que é determinado aproveitando 60% do handicap de jogo mais baixo e 40% do 
handicap de jogo mais alto dos jogadores que constituem o par. 
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TORNEIO DAS BANDEIRINHAS 

A prova é individual, disputada em 18 buracos, por pancadas (stroke play), com todos os jogadores a 
saírem no tee 1, com tee time pré definido. 

É entregue uma bandeirinha identificada com um número a cada jogador, sendo-lhe atribuído um 
crédito de pancadas igual à soma do “HCP de Jogo” mais o “PAR” do campo.  

Quando cada jogador esgotar o número de pancadas do crédito, espeta a sua bandeira no local onde 
a bola ficou. O vencedor será o jogador que levar a bandeira o mais longe possível. 

 


