
ASSOCIAÇÃO DE GOLF 
DO MONTADO

Campeonato do Clube 2022



1. FORMATO
O Campeonato do Clube será disputado em 2 (duas) voltas, a realizar nas 
seguintes datas:

1ª Volta Campeonato do Clube  24 Setembro
2ª Volta Campeonato do Clube  25 Setembro

Ambas as voltas serão jogadas em formato Individual Medal, sendo Campeão do 
Clube, o jogador com menos pancadas nas 2 (duas) voltas.

Em caso de empate entre os primeiros classificados, e após a realização da 2ª 
volta, o desempate será feito com um playoff no buraco 18. O desempate dos 
restantes jogadores será feito utilizando o seguinte critério:
•  Melhor resultado Gross na 2ª volta
•  Últimos 9, 6, 3 buracos da 2ª volta
•  Sorteio
 

2. REGRAS E COMISSÃO TÉCNICA
Aplicam-se as regras aprovadas pelo R&A e as regras locais em vigor, descritas no 
cartão de jogo do campo do Montado.

Comissão Técnica:
•  Hélio Pereira
•  Simon Hunt
•  Frederico Champalimaud

3. HANDICAPS
O handicap máximo de jogo para homens e senhoras será de 28 (vinte e oito). 
Os jogadores com handicap superior a 36 (trinta e seis) poderão, mediante 
confirmação da Comissão Técnica, participar nas taças desde que joguem com um 
handicap de jogo máximo de 28 (trinta e seis).

Poderão jogar as voltas do Campeonato do Clube todos os jogadores com um 
handicap válido da FPG ou de qualquer outra entidade internacional equivalente. 
Os jogadores sem handicap válido poderão também jogar desde que previamente 
aceites pela Comissão Técnica. 

4. TEES DE SAÍDA
Senhoras 24 de Setembro - Marcas vermelhas
  25 de Setembro – Marcas vermelhas

Homens 24 de Setembro - Marcas amarelas
  25 de Setembro - Marcas brancas
 

5. ORGANIZAÇÃO & PRÉMIOS
O Campeonato do Clube é aberto aos sócios e seus convidados, sendo que apenas 
os sócios poderão competir na Classificação Oficial do Campeonato do Clube da 
Associação de Golfe do Montado. Aplica-se o preço de greenfee de convidado de 
sócio aos não-sócios.

O fee de inscrição no valor de 5,00 € (cinco euros) reverterá a favor da mesa 
de prémios. Este valor será gerido pela Direção do Clube e não pelo campo do 
Montado.
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Para os vencedores do Campeonato do Clube, estabelecem-se os seguintes 
prémios (exclusivos aos sócios da Associação de Golfe do Montado):
•  Campeão Absoluto Homens (Gross)
•  Vice-Campeão Absoluto (Gross)
•  Campeão Absoluto Senhoras (Gross)
•  1º lugar Net Geral

6. CASOS OMISSOS E ALTERAÇÕES AO REGULAMENTO
Os casos omissos poderão ser apresentados à Comissão Técnica e serão decididos 
de forma definitiva.

A Comissão Técnica poderá, a qualquer momento, alterar o presente 
Regulamento sem aviso prévio em prol do bom desenrolar da competição.

A Comissão Técnica
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