Summer League Century21 Maxis
Aqueduto – 01 de Julho a 30 de Setembro 2019

REGULAMENTO

1. A Summer League Century21 Maxis 2019 será jogada de 1 de Julho a 30 de Setembro
de 2019.
2. Ao longo desse período, os jogadores inscritos poderão jogar nos dias de semana
(segunda a sexta-feira), enquanto houver luz solar (das 7h às 21h, por exemplo).
3. Cada jogador pode dar as voltas que entender, contando para os rankings semanal ,
mensal e final o melhor cartão submetido durante a semana.
4. O jogador não necessita de realizar pré-inscrição para efectuar as voltas. Apenas
necessita de levantar o cartão (em períodos de encerramento da ClubHouse serão
colocados cartões de jogo e uma caixa para depositar os resultados no final). Também
será possível preencher o cartão na página da MyGolf Events ou partilharem o score
registado numa aplicação semelhante (como Hole19, por exemplo).
5. As voltas só são válidas se jogarem juntos, no mínimo, dois jogadores, pelo que todos
devem combinar as voltas com colegas golfistas (para facilitar, criaremos um grupo de
whatsapp).
6. Os resultados semanais serão publicados semanalmente, com prémio para o primeiro
Net (medalha), das 3 categorias (1 - Menor que 8; 2 – 8.1 a 18; 3 – 18.1 a 36). O critério
de desempate será o melhor resultado dos últimos 6,3,1 buracos. Se o empate
persistir, vence o handicap mais baixo.
7. Os resultados mensais serão obtidos a partir dos 3 melhores resultados semanais
desse mês, com prémio para o primeiro Net (Troféu), das 3 categorias (1 - Menor que
8; 2 – 8.1 a 18; 3 – 18.1 a 36). O critério de desempate será o melhor resultado não
aproveitado. Se o empate persistir, vence o handicap mais baixo.
8. Os resultados finais do ranking serão obtidos a partir dos 6 melhores resultados
semanais, com prémio para o primeiro Net (Troféu), das 3 categorias (1 - Menor que 8;
2 – 8.1 a 15; 3 – 15.1 a 36), e prémio para o primeiro NET GERAL e primeiro GROSS
GERAL (Troféu + Oferta + nome no quadro de honra). O critério de desempate será o
melhor resultado dos últimos 6,3,1 buracos. Se o empate persistir, vence o handicap
mais baixo (Para Gross vence o handicap mais alto, no início da competição).

9. Os jogadores que não tiverem handicap PP atribuído poderão participar mediante
aprovação e atribuição oficiosa de handicap por parte da Comissão Técnica. No final de
cada competição mensal, a Comissão técnica irá ajustar os handicaps dos jogadores
(descida), de acordo com os resultados obtidos.
10. Os jogadores que baixarem de uma categoria para outra (de 18.1 para 17, por
exemplo, baixam da terceira para segunda), continuam a competir para a primeira no
ranking final, mas não no ranking mensal.
11. Para além dos prémios já referidos, haverá dois prémios especiais: jogador com mais
birdies e jogador com o “Cartão de Sonho” (apurado dos melhores cartões semanais).
12. Os sócios Plus e juniores não pagam qualquer valor de inscrição. Os sócios Normais
que queiram participar pagam o suplemento de acesso ao campo full para o respectivo
mês (20€). Os não sócios pagam 30€ por cada mês em que queiram participar.

Paredes, 26 de Junho de 2019
A Comissão Técnica da Summer League Century21Maxis

