
	
 

                      Torneio - 2ª ABERTO DO FRADÍSSIMO 
 
 

 

2°  Aberto do Fradíssimo - 18 Buracos  Stableford Individual 

Premiação:* Damas: Campeã Scratch; 1° e 2° e 3° lugares categoria única. 

* Cavaleiros: Campeão Scratch; 1° e 2° e 3° lugares categorias até 14.1; 14.2 - 22.1; 22.2 - 29.3. 

TORNEIOS:   APG – AAMICO – ACADEMIA DE CAMPINAS – ABGS:  18 Buracos   

Stableford Individual Masculino e Feminino em duas categorias:  0 a 18 e 19 a 36. (Mínimo 
4 jogadores por categoria).Troféus para Campeão e Vice de cada categoria (no caso de não 
atingir o mínimo fica uma única categoria) 

INTERCLUBES: (3 é o número mínimo necessário de jogadores para representar um 
Clube).  Troféus para o clube CAMPEÃO, no caso de mais de 6 equipes para o VICE também. 

REGRAS DO TORNEIO  

Desempate: O desempate será definido pelo melhor resultado comparado da volta (10 ao 18), 
se permanecer o empate valerá o melhor resultado do 18 e assim por diante até haver um 
vencedor. 
 
Clima: 
No caso do evento ter que ser interrompido pelas condições climáticas o resultado será feito 
pelo maior número de buracos que todos os golfistas tenham jogado. 

• As regras doTorneio são de acordo com o Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews e 
regras locais do campo do Frade. 

• Handicap: Confira seu handicap se houver divergência, por favor informar a Golfe & Cia. 
• Não permitir que o buraco posterior fique vazio. 
• Teremos Marshal’s no campo cuidando do tempo, favor atender suas recomendações 
• Tempo por volta: 2h15 
• Tempo médio por buraco: 15 minutos 

 
MODALIDADE: Stableford 

 
A contagem em competições "Stableford" é feita por pontos, que são atribuídos em relação ao 
score determinado para cada buraco: 
Tacadas Feitas no Buraco: Double Bogey: 0 ponto / Bogey: 1 ponto/ Par: 2 pontos / Bird: 3 
pontos / Eagle: 4 pontos 
O vencedor é o competidor que totaliza o maior número de pontos. 
O marcador é unicamente responsável pelo registro do número total de tacadas executadas em 
cada um dos buracos.  

 


