ESCOLA DE GOLFE
Programa de iniciação e formação Juvenil
1. Objectivo
O objectivo deste Programa é captação de novos jogadores, através do estabelecimento dum
conjunto de medidas e acções tendentes a divulgar o Jogo entre os jovens interessados no
desporto e proporcionar condições para a sua formação como jogadores de golfe.
2. Entidades promotoras
As entidades promotoras e a quem cabe a realização são o Clube de Golf do Estoril (CGE) através
da sua estrutura técnica e a Estoril Plage S.A. ao colocar ao serviço dos utentes, em condições
privilegiadas, as suas infra-estruturas e serviços do Campo de Golf do Estoril.
3. Participantes
Poderão participar no programa jovens de ambos os sexos entre os 6 e os 16 anos (inclusive),
aceites pelo CGE e em número que este considere adequado face à capacidade das instalações e
dimensão das turmas de aprendizagem.
Os participantes serão seleccionados, a inteiro critério do CGE, tendo especialmente em atenção o
seu comportamento cívico e escolar, aptidão física e interesse pela modalidade. Esta selecção será
feita em sessões de captação específicas.
4. Vinculo com o CGE
Dado que as normas estatutárias do CGE não permitem a admissão de Sócios menores de 12 anos
poderá ser estabelecido, entre os participantes no programa (com idades dos 6 aos 11 anos) e o
CGE, um protocolo anual que além de estipular as relações inter-partes permitirá a atribuição de
handicap oficial aos participantes habilitados.
5. O ensino do Jogo
O aspecto mais importante do programa é o ensino do Jogo que será feito nas suas vertentes
principais:
• Estimulo pelo desporto
• Noções fundamentais do Jogo
• Terminologia
• Conhecimento do material
• Técnica
• Regras
• Comportamento e etiqueta
Estes aspectos serão ensinados por profissionais habilitados, no campo de treinos do Golf do
Estoril, nas aulas ao fim de semana e em horários convenientes.
6. Material de golfe
Todo o material de golfe necessário à aprendizagem será fornecido pelo CGE.
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7. Disciplina
O bom comportamento é factor essencial no ensino e prática do Jogo pelo que terá importância
fundamental no Programa não sendo permitidos quaisquer abusos que prejudiquem o seu bom
andamento. Ao profissional que ministra o ensino compete zelar por este e todos os aspectos da
formação.
8. Acesso ao Campo de Golfe e à prática desportiva
Formandos com capacidade devidamente certificada pelo Profissional terão acesso ao Campo Azul
fora do período de lições com um green-fee de acesso de 4 Euros. O acesso aos fins-de-semana e
feriados apenas será possível a partir das 14h30m. O green-fee terá que ser pago na Receção do
Golf.
Os formandos, cujo nível de jogo e conhecimento básico das Regras de Golfe, terão acesso ao
Calendário Anual de Competições para Juvenis que integra provas no Campo Azul organizadas
pelo CGE cuja participação é gratuita.
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ESCOLA DE GOLFE
Iniciação e formação Juvenil
Programa
1. Valores de inscrição
Não Sócio – 185,00€ (inclui Seguro)
Sócio e Filhos Sócio – 135,00€ (inclui Seguro)
(Desconto para 1º e 2º irmã/ão – 20 e 30% respetivamente)
2. Condições de funcionamento
As aulas funcionam ao Sábado ou Domingo no período das 09h às 16h de acordo com uma
organização de grupos, elaborada pelos profissionais.
Tem início em Janeiro
Tem uma pausa em Julho e Agosto
Reiniciam em Setembro
Terminam em Dezembro (em datas a anunciar pelos profissionais)
3. Os participantes tem acesso a:
•
•
•

Campo de treino – lições em grupo executadas pelo Profissional Miguel Nunes
Pedro ou Filipe Gamito.
2 cestos de bolas (grátis) por dia, para o Campo de Treino.
Calendário de competições – Campo Azul.

4. Os participantes Sócios do Clube tem ainda:
•
•
•
•

Acesso gratuito ao Campo Azul fora do período das lições em grupo.
Acesso ao Campo Principal, desde que tenham handicap EGA igual ou inferior a
24,0.
Desconto no Bar (10% - condições Clube de Golf do Estoril).
Inscrição na FPG e gestão de handicap.

5. Regulamento de Competições (Anexo I)
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(Anexo I)

ESCOLA DE GOLFE
Iniciação e formação Juvenil
Regulamento das Competições

1. PARTICIPAÇÃO: Provas abertas a jogadores juniores, sócios do Clube ou Participantes do
Programa de Iniciação e Formação Juvenil.
2. INSCRIÇÕES: No site do Clube de Golf do Estoril www.clubegolfestoril.com até às 12h da 5ª.
feira anterior.

3. MODALIDADE: Stroke play – Sub14 e Sub16 e Stableford Gross – Sub10, Sub12 e Iniciados.

4. MARCAS DE SAÍDA:
Sub12, Sub14 e Sub16 – Rapazes - amarelas e Raparigas - encarnadas.
Sub10 – Encarnadas (rapazes e raparigas).
Iniciados – Azuis avançadas (rapazes e raparigas), 5 buracos.

5. CLASSIFICAÇÕES: Ordenadas em Gross.
6. DESEMPATES: Melhor resultado, nos últimos 6, 3 e último buraco, conforme aplicável. Se
persistir o empate, sorteio.

7. PRÉMIOS:
1º Classificado de cada escalão da Ordem de Mérito.
Os prémios não são acumuláveis e a hierarquia é ordem indicada.
(Mínimo de 4 jogadores presentes no tee de saída em cada Nível)
8. REGRAS: As regras a aplicar são as aprovadas pelo R&A Rules Ltd, as Condições de Competição
e as Regras Locais de Aplicação Permanente em vigor nas provas do Calendário Oficial do
Clube de Golf do Estoril e as Regras Locais estabelecidas pela Comissão Técnica.

9. COMISSÃO TÉCNICA: Comissão Técnica do Clube, cujas decisões são definitivas.
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