
 
 

Torneio LPCC 
 

REGULAMENTO 
 

  1.- Data – 13 de Agosto de 2022. 
 
  2.- Modalidade - 18 buracos Stableford, 95% do handicap, no percurso Championship do PSG. 
 
  3.- Participantes – Prova aberta a todos os sócios do PSG, do PXO clube ou jogadores amadores que 

sejam filiados na FPG, ou numa Federação de Golfe de outro país, com Handicap WHS válido ou 
certificado pelo respetivo "Home-Club”. 

 
 4.- Inscrições – Até às 18 horas de 11 de Agosto na receção do PSG, por email, 

rececao@portosantogolfe.pt ou no link do Facebook criado para o efeito.  Inscrição 25€ pp.        
   
  5-  Prémios – 1º Gross, 1º Net, 2º Net e 3º Net.  
                         Bola mais perto geral e Drive mais longo geral. 
 
  6. - Handicap - Hcp de jogo máximo de 28 para Homens e 36 para Senhoras. 
 
  7.- Saídas – Shot Gun às 09:00h. Homens – Tees Amarelos; Senhoras – Tees vermelhos.  
 
  8 - Desempate - O desempate será em Net para o Handicap mais baixo e em Gross para o Handicap mais 

alto. 
 
  9 - Distribuição de prémios seguida de cocktail no Club House. 
 
  10 - Cartões de Jogo (scorecards) – No início do jogo, os jogadores têm de estabelecer quem marca quem 

e fazerem a troca dos cartões. No final e após a confirmação das pancadas assinaladas, devem assinar o 
cartão como jogador/marcador e entregar na receção. 

 
  11- Os prémios não são acumuláveis.  

 
  12.- Regras  -  As regras  a  aplicar são as aprovadas pelo Royal and  Ancient Golf Club  of  St. 

Andrews e pela USGA, devidamente aprovados pela Federação Portuguesa de Golfe e as Regras Locais 
do Porto Santo Golfe. 

 
13.- Comissão Técnica – Alfredo Cunha, Paulo Silva e Elisabete Sousa. Em qualquer altura a Comissão 
Técnica poderá completar ou modificar o presente regulamento, anular ou cancelar o Torneio. 

 
14.- Homologação de Resultados - Considera-se encerrada a prova após a publicação dos resultados, 
sendo os mesmos afixados no próprio dia do torneio. Não havendo qualquer reclamação num prazo de 2 
horas após a publicação, consideram-se os mesmos válidos. 
 
15- Apoios – Porto Santo Golfe, LPCC, Camara Municipal e Restaurante do Golfe. 

 
16.- ORGANIZAÇÃO  -  Porto Santo Golfe    
           A Organização  
    

                                                                                                         Porto Santo Golfe 


