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PLANO E REGULAMENTO DAS ATIVIDADES DOS SENIORES 

2020 

 

O presente documento estabelece, calendariza e regula as atividades desportivas das quartas-feiras, 
dos seniores do Clube de Golfe de Viseu (CGV), para o ano de 2020. 

1. Participação nas competições 
As atividades constantes do presente plano e regulamento destinam-se, especialmente, aos 
jogadores seniores1 do CGV, embora sejam abertas a todos os jogadores federados, com 
certificado de handicap EGA ou equivalente. Contudo, só contam para a classificação e prémios 
os jogadores seniores. 

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

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, nas modalidades de Stableford, four ball 
better ball ou em medal, com full handicap, conforme definido para cada uma das competições. 

3. Competições a realizar em 2020 
Com exceção do mês de agosto e pontuais indisponibilidades do campo Montebelo ou outras, em 
todas as quartas-feiras do ano, que não sejam feriado nacional, haverá torneios dos seniores 
referentes às seguintes competições: 

3.1. Ranking 

O Ranking compreende 10 torneios disputados geralmente na primeira quarta-feira de cada mês 
(ver calendário no anexo I, que são jogados na modalidade de Stableford full handicap. 

A classificação final do Ranking é determinada pela soma dos 7 melhores resultados (Stableford) 
dos 10 torneios realizados, 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 Sénior2 

 1º Net Senhoras 

                                                           
1 São seniores os jogadores (senhoras e homens) com 50 ou mais anos de idade, que podem ser completados 
durante o ano. 
2 São master seniores as senhoras com 65 ou mais anos de idade e os homens com 70 ou mais anos de idade 
(que podem ser completados durante o ano). 
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3.2. Torneios de convívio 

São realizados 12 torneios de convívio (incluindo os torneios de Natal e Fim de Ano), a 
disputar geralmente na última quarta-feira de cada mês (ver calendário no anexo I). 

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 
São também atribuídos os seguintes prémios especiais: 

 Longest drive Senhoras (Buraco 5) 

 Longest drive Homens (Buraco 5) 

 Nearest to the pin (Buraco 12) 

No anexo II são descritas as condições das modalidades texas scramble, bandeirinhas e três 
tacos. 

3.3. Prémios estações do ano 

Competições individuais disputadas de acordo com o calendário apresentado no anexo I, 
sendo os torneios jogados em Stableford: 

 Prémio INVERNO   4 Torneios 

 Prémio PRIMAVERA/VERÂO  5 Torneios 

 Prémio OUTONO   6 Torneios 

A classificação final de cada uma destas competições é obtida pela soma dos melhores 
resultados do total dos torneios realizados em cada uma, menos um, 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. Taça Carlos Alberto Ferreira 

Competição disputada anualmente entre as equipas do Club de Golf de Miramar (CGM) e do 
CGV, conforme regulamento específico apresentado no anexo III. 

3.5. Circuito Norte da ANSG 

Tendo em conta o número de associados do CGV que são também associados da Associação 
Nacional de Seniores de Golfe de Portugal, o nosso calendário inclui os 8 torneios organizados 
pela Delegação Norte da ANSG (ver anexo I).  

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

O green-fee nestes torneios é, geralmente, de 10,00€, sendo gratuito em 3 (Estela, Oporto e 
Ponte de Lima) 

Como vem sendo habitual, mas dependendo sempre do número de inscrições em cada prova, 
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o CGV organizará o transporte em autocarro para estes torneios, com um custo estimado de 
15,00€ por deslocação. 

Nas datas em que decorram torneios do Circuito Norte, poderão ser organizadas em 
Montebelo outras provas a anunciar oportunamente, destinadas aos jogadores não sócios 
da ANSG, ou que não participem nalgum dos torneios deste Circuito. 

4. Inscrição nos torneios 
A inscrição em cada torneio disputado em Montebelo 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, 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 devidamente validados. São recusados os cartões 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 
handicap EGA mais baixo, no caso da classificação net, e ao handicap EGA 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 handicap EGA mais baixo, no caso da classificação 
net, e ao handicap EGA mais alto, no caso da classificação gross. Para este efeito, o handicap é 
determinado pela média dos handicaps EGA dos jogadores em cada um dos torneios em que 
participaram na competição em causa, arredondado para um decimal. 

7. Torneios suspensos ou cancelados 
Sempre que, por qualquer motivo, seja suspenso ou cancelado um torneio do Ranking ou dos 
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Prémios Estações do Ano, esse torneio será realizado em conjunto com o torneio disputado na 
mesma modalidade, mas não da mesma competição da prova suspensa ou cancelada, que vier a 
ser realizado em data imediatamente posterior, sendo o resultado obtidos por cada jogador 
considerado para cada um os dois torneios. 

Em caso de suspensão ou cancelamento de mais do que um torneio (do Ranking ou dos Prémios 
Estações do Ano), a recuperação de cada um desses torneios será efetuada nas condições acima 
referidas e por ordem sequencial das provas suspensas ou canceladas, mas não será recuperado 
mais do que um torneio de cada vez, ainda que a recuperação tenha de ser efetuada no decurso 
do ano seguinte. 

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. 

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

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. Gestão de handicaps 
Para gestão do handicap EGA, serão submetidos através do DataGolf todos os resultados dos 
torneios jogados individualmente nas modalidades stableford e medal, com exceção dos torneios 
“3 tacos” e “bandeirinhas”. 

11. Preços 
Os preços dos torneios disputados no Golfe Montebelo 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 Golfe Montebelo, serão oportunamente 
anunciados os respetivos preços e condições. 

 

Viseu, 29 de dezembro de 2019 
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ANEXO I 

   

8 15 22 29

1º Ranking 1º Inverno 2º Inverno 1º Convívio

Stableford Stableford Stableford Stableford

5 12 19 26

2º  Ranking 3º Inverno
Abert. C. Norte 

ANSG 2º  Convívio

Stableford Stableford Miramar Medal

4 11 18 25

3º  Ranking 4º  Inverno
1º Circuito Norte 

ANSG
3º  Convívio

Stableford Stableford Oporto Stableford

1 8 15 22 29

4º  Ranking
Taça Carlos 

Alberto

2º Circuito Norte 

ANSG
4º  Convívio

Stableford Montebelo Estela 3 Tacos

6 13 14 (Qui) 20 27

5º  Ranking 1º Prim./Verão
Taça Carlos 

Alberto

3º Circuito Norte 

ANSG
5º  Convívio

Stableford Stableford Miramar Vale Pisão Stableford

3 10 17 24

6º  Ranking 2º  Prim./Verão 6º  Convívio

Stableford Stableford Stableford

1 8 15 22 29
4º Circuito Norte 

ANSG
7º  Ranking 3º  Prim./Verão 4º  Prim./Verão 7º  Convívio

Montebelo Stableford Stableford Stableford Stableford

5 12 19 26

2 9 16 23 30

8º  Ranking
5º Circuito Norte 

ANSG
5º  Prim./Verão 1º Outono 8º  Convívio

Stableford Ponte de Lima Stableford Stableford Bandeirinhas

7 14 21 28
6º Circuito Norte 

ANSG
2º Outono 3º Outono 9º  Convívio

Amarante Stableford Stableford Medal

4 11 18 25

9º  Ranking 4º Outono
Encerr. Cir. Norte 

ANSG
10º  Convívio

Stableford Stableford Estela Stableford

2 9 16 23 30

10º  Ranking 5º Outono 6º Outono Convívio Natal Convívio Fim Ano

Stableford Stableford Stableford Texas Scramble Stableford

Montebelo 

indisponível 

(torneio ANSG)

Feriado Nacional

 Torneio jogado fora do Golfe Montebelo

OUT

NOV

DEZ

CALENDÁRIO DAS COMPETIÇÕES DOS SENIORES

2020

SET

AGO

JAN 

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL
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ANEXO II 

MODALIDADES 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 um mínimo de oito saídas por jogador numa volta de 18 
buracos; Depois de um dos parceiros esgotar as 10 saídas máximas que são permitidas, terá de ser 
escolhida a bola de saída do jogador que ainda não completou as oito. 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 
essa bola alternadamente, até acabarem o buraco, jogando primeiro o jogador cuja bola não foi 
escolhida; a bola escolhida não pode ser trocada por outra, incluindo a bola levantada, excepto quando 
as Regras o permitem. 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. 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. 

 

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. 

 

TORNEIO DOS TRÊS TACOS 
Prova individual disputada em 18 buracos, em stableford, mas cada jogador só pode levar no saco 3 
tacos à sua escolha. 
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ANEXO III 

 
TAÇA CARLOS ALBERTO FERREIRA 

REGULAMENTO 

Nos termos da Regra de Golfe 33-1, é estabelecido o seguinte regulamento para a TAÇA CARLOS 

ALBERTO FERREIRA, competição a realizar anualmente entre o Club de Golf de Miramar (CGM) e o 

Clube de Golfe de Viseu (CGV). 

1. PARTICIPAÇÃO 

A competição é aberta a sócios seniores do CGM e CGV, podenda cada equipa incluir até 3 sócios mid 

amateurs. Todos deverão estar filiados na Federação Portuguesa de Golfe. 

2. INSCRIÇÕES 

As inscrições para cada uma das provas da competição encerram às 12:00 horas do terceiro dia 

anterior ao início de cada prova. 

Para a prova a realizar em Miramar, o limite máximo de participantes é de 48 jogadores. 

Caso o número de inscrições ultrapasse este limite, a seleção dos jogadores é feita pela ordem de 

inscrição, em cada clube, sendo que cada clube terá sempre a garantia de inscrever no mínimo 20 

jogadores. 

3. MODALIDADE 

A competição é disputada por equipas, em 2 torneios anuais, 18 buracos cada, Stableford full handicap. 

Um dos torneios será disputado em Miramar e o outro em Viseu (Montebelo), em datas a acordar 

pelos dois clubes. 

4. HORA DE SAÍDA 

A saída é em shotgun às 9:00 horas. 

5. TROFÉU  

A Taça é atribuída à equipa vencedora em cada edição da competição e ficará à guarda do respetivo 

Clube, até à edição do ano seguinte. 

6. RESULTADOS E CLASSIFICAÇÕES 

A pontuação de cada equipa, em cada uma das provas da competição, é a que resultar da soma das 10 

melhores pontuações Stableford Net, calculadas individualmente. 

A equipa vencedora da Taça, em cada edição da competição, é a que obtiver maior soma das 

pontuações dos dois torneios, calculadas de acordo com o parágrafo anterior, independentemente de 

serem ou não os mesmos jogadores a pontuar. 
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7. EMPATES 

Em caso de empate entre jogadores, em cada torneio, o desempate será feito sucessivamente pelos 

melhores 9, 6, 3 e último buracos. Se persistir, o desempate será feito a favor do handicap mais baixo. 

Se persistir, o desempate será feito por sorteio. 

Caso se verifique um empate na pontuação final das equipas, a Taça manter-se-á na posse do Clube 

que já a detenha até que uma das equipas seja vencedora de posterior edição da competição. 

8. HANDICAPS 

O handicap de jogo máximo para cada jogador é de 28,0, independentemente do handicap EGA que 

tiver na data de cada torneio. 

9. SUSPENSÃO DA COMPETIÇÃO 

Na eventualidade de suspensão da competição por razões potencialmente perigosas, o jogador tem 

de descontinuar imediatamente o seu jogo. 

A suspensão da competição por razões potencialmente perigosas será assinalada por um toque 

prolongado de buzina. Quaisquer outras suspensões serão assinaladas por vários toques consecutivos 

e curtos de buzina. 

10. ALTERAÇÕES AO REGULAMENTO 

Em qualquer altura, a Comissão Técnica poderá: 

- Completar ou alterar o presente regulamento 

- Suspender ou cancelar qualquer volta 

- Anular ou suspender a competição 

11. INCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO REGULAMENTO 

Excepto quando o regulamento estabeleça penalidade diferente, a violação de qualquer condição 

estabelecida, implica a desclassificação do jogador. 

12. REGRAS 

As regras a aplicar são as aprovadas pelo Royal and Ansient Golf Club of St. Andrews, sem prejuízo das 

condições da competição e da aplicação permanente e regras locais da FPG e as regras locais fixadas 

pela Comissão Técnica 

13. COMISSÃO TÉCNICA 

A Comissão Técnica da Competição será composta por 2 elementos de cada Clube e será nomeada 

antes de cada competição anual. 


