NINE HOLES

REGULAMENTO:
As inscrições devem ser feitas com antecedência e os comprovantes de pagamento enviados para a Golfe & Cia.
1. O resultado da etapa será definido pela somatória do torneio de putter mais o torneio de golfe de 9 buracos.
2. O Torneio de putter: Será realizado em 9 buracos e as seis primeiras colocações recebem pontos que serão agregados ao seu resultado
do torneio Stableford de 9 buracos.
3. Os primeiros 6 colocados do torneio de putter receberão pontos conforme a colocação a seguir: 1º/7 - 2º/5 -3º/4 4º/3 5º/2 e 6º/1
4. O torneio de Golfe – Modalidade Stableford os participantes receberão- pontos, a seguir: 1º /20 2º/16 3º/13 4º/11 5º/9 6º/7
7º/5 8º/3 9º/2 e 10°/1.
4.1 Modalidade Stableford:
a.
A contagem em competições "Stableford" é feita por pontos, que são atribuídos em relação ao score determinado para cada
buraco:
b.Tacadas Feitas no Buraco: Double Bogey: 0 pontos / Bogey: 1 ponto
Par: 2 pontos / Bird: 3 pontos / Eagle: 4 pontos
c. O vencedor é o competidor que totaliza o maior número de pontos.
d.O marcador é unicamente responsável pelo registro do número total de tacadas executadas em cada um dos buracos
4.2 Teremos uma categoria especial sem handicap:
A - Todos os participantes iniciantes jogarão com handicap 30
B - A critério da comissão o golfista interessado de participar poderá ter seu handicap com índices menores dependendo de analise da
sua performance pela comissão

2.

No caso de empate serão somados os pontos correspondentes ao número de empatados e divididos pelo mesmo número, o resultado
será a quantidade de pontos de cada um.
3. Todos os participantes jogarão com 80 % do HCP oficial.
4. Como resultado do mês será valido o melhor resultado obtido pelo golfista no mês correspondente.
5. Ao final do circuito os participantes deverão descartar os seus piores 4 resultados e a somatória dos outros seis definirão os
vencedores.
6. Clima: No caso de o evento ter que ser interrompido pelas condições climáticas o resultado será feito pelo maior número de buracos
que todos os golfistas tenham jogado.
7. As regras do Torneio são de acordo com o Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews e regras locais do campo Vila da Mata.
8. Handicap: Confira seu handicap se houver divergência, por favor informar a Golfe & Cia.
9. Não permitir que o buraco posterior fique vazio
10. As dúvidas serão resolvidas pela comissão de arbitragem,
11. No caso de empate do circuito será considerado campeão aquele que tiver obtido as melhores colocações, no caso de empate a
somatória dos seus três últimos resultados, seus dois últimos resultados, seu último resultado.
Premiação Definida: O campeão do circuito Nine Holes, receberá uma semana do Hotel Hard Rock em Puntacana, Republica
Dominicana, com direito a acompanhante e all inclusive
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Outras Premiações:
Uma semana em resort para 3 pessoas em Orlando
Um final de semana no NOVOTEL em Itu no Terras de São Jose
Dois finais de semana com direito a acompanhante no Fradissimo de Angra com green fee
Kits Bueno Wines
Kits de Charutos La Cubanita
30 Kits da cerveja Coronel Bear
30 Kits da cerveja Pivtecko
30 Coolers da África
2 finais de semana no Vila Rossa com green feee
4 jantares no Cascudo
Golfe&cia

