
 
OUT-OF-BOUNDS-2 
Bom-Sucesso, 15 de Agosto de 2020    
 

  

 
Esclarecimentos:  

1. Neste momento já estão 51 inscritos e 5 clubes. As inscrições ainda podem ser feitas neste link! 
Deve Indicar se pretende Buggy e qual o Clube por que se inscreve nas Obs. (se não for o da FPG). 

2. A inscrição de referência é de 30,00 € que pode ser inferior para os jogadores de alguns clubes. Os 
sócios com descontos no campo pagarão apenas mais 2€. 

3. Os buggies têm um custo de 35,00 € e a reserva antecipada é obrigatória. 
 

Caso pretenda reservar Buggy, responda a este email e indique com quem o partilha se 
for o caso, ou repita a sua inscrição indicando o que pretende no campo das Obs. 

 
4. A prova é disputada em Medal com handicap reduzido a ¾, mas com máximo de 4 pancadas acima 

do par em cada buraco. 
5. Estão em vigor a Regra de Alívio no Fairway (Prefered Lies) e a Regra de Alternativa para Bola 

Perdida ou Fora de Limites (Quando é conhecido, ou praticamente certo, que a bola está Perdida 
ou Fora de Limites, para além das opções previstas na Regra 18, o jogador pode prosseguir de 
acordo com a Regra Local de Alternativa (deixar cair a dois tacos do bordo do fairway, com duas 
pancadas de penalidade). 

6. As saídas serão pelo Tee 1 e 10 a partir das 9h na maioria a 3 jogadores. 
7. Amanhã vamos enviar as referências para pagamento por MB (exceto aos membros do campo 

com valores inferiores a 5€ que pagam ao balcão).  
8. O draw será publicado no site da prova ao fim do dia de amanhã. Poderá sofrer alterações pelo 

que se recomenda a confirmação na sexta-feira à noite. 
9. Os jogadores que tenham feito o pagamento antecipado podem seguir diretamente para o Tee 

onde lhes são entregues os cartões. 
10. Em cada formação os cartões devem ser entregues já trocados, para que cada jogador tenha o 

cartão do jogador que marca. Depois, não haverá troca ou assinatura de cartões.  
11. Após a volta, toda a formação vai à mesa de recolha de resultados mantendo a distância social 

adequada e sem verificar, trocar ou assinar cartões.  
12. Cada um anuncia o resultado que registou e o jogador confirma o que está a ser registado. 

Quaisquer dúvidas nos resultados são aí esclarecidas pelos jogadores da formação.  
13. Após as classificações individuais estarem produzidas, os capitães de cada Clube, elaboram as 

classificações dos Clubes.  
14. A entrega de troféus individuais ficará a cargo dos respetivos capitães. 

 

Não está previsto almoço organizado, mas podem ser efetuadas reservas diretamente 
para o restaurante através do número 262965311. 
 
 
  A organização 

https://forms.gle/geamex8fCLxajCkV8
https://tacaoutofbounds.wixsite.com/tacaoutofbounds/out-of-bounds-2

