
 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamento do I Torneio da OM Dolce Campo Real  

 

 
Data: 25 de Janeiro 

Campo: CampoReal 

Hora: 09:00 horas – Shotgun 

 

Green-fee: 

Full Membership - Isentos 

Sócios de Semana – 20,00€ 

Detentores de Vouchers Pré-Comprados – 1 Voucher  

Convidados – 25,00€ (não entrando para as Classificações Oficiais da OM 

SilverCoast)  

 

 

O torneio será disputado segundo o regulamento aprovado pela Comissão Técnica 

e de Handicaps do SilverCoast Golf Club, disponíveis no site do Clube. 

Aplicam-se as regras do Royal and Ancient Golf of St. Andrews, as Regras Locais 

do Clube e ainda as Regras Específicas, definidas pela Comissão Técnica. 

 

As inscrições para o Torneio serão feitas no site ou na folha afixada no placard do 

Clube à entrada do Club-house, com antecedência mínima de 48 horas antes da 

hora do começo do torneio, referindo também a eventual participação no 

Almoço. 

 

Serão atribuídos prémios ao almoço que seguirá o torneio,  aos primeiros 3 

classificados Net, ao primeiro Gross e ainda, caso existam cinco ou mais inscritas, 

à primeira Net Senhoras. Haverá prémios para Nearest to the Pin e Longest Drive 

Geral. 

 

O desempate será feito através da aplicação sucessiva dos seguintes critérios: 

handicap EGA mais baixo (net) e mais alto (gross), últimos 9, 6, 3 e último buraco 

e sorteio. 

 

Os jogadores poderão reclamar os seus resultados, junto da Comissão Técnica, até 

15 minutos após a sua publicação. 

 

A Comissão Técnica do Torneio é a Comissão Técnica da SilverCoast Golf Club. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em qualquer altura a Comissão Técnica poderá complementar ou alterar o 

presente Regulamento ou, cancelar o Torneio. 

 

O almoço realizar-se-á no Dolce Campo Real e terá um custo de 16,50 € por pessoa 

e será composto por: 

 
MENU  

“ON THE TABLE” 

(mínimo 20 pax — máximo de 50 pax) 
 

 

Entradas 

Pão / Bread 

Ovos mexidos com Farinheira / Scramble eggs with Smoked Sausage 

Azeitonas / Olives 

Manteigas / Butter 

 

Prato Principal 

Feijoada à transmontana / Transmontana style beans stew with meat 

 

Sobremesa 

Salada de fruta / Fruit Salad 

ou 

Fruta da Época / Fruit 

 

Bebidas. 

Cervejas / Beer 

Vinhos seleção CampoReal / CampoReal wine Selection 

Águas / Water  

Refrigerantes / Soft drinks 

Café / Coffee  

 

 

 


