
Press Release, Lisboa, Outubro.12.2017

Açores recebe primeira etapa do Minigolf Tour 17
Destinado a todas as pessoas que procuram novos desafios, o Minigolf Tour 17 visa alargar a vertente 
competitiva da modalidade a todos os amantes do minigolfe.

A competição irá contar com três etapas, em outubro, novembro e janeiro, sendo a primeira jogada já a 
28 e 29 de outubro no campo das Ilhas d’Aventura Minigolfe, nos Açores.

A segunda etapa passará por Vilamoura, Algarve, de 11 e 12 de Novembro, e a terceira, e última, terá 
lugar na Costa Nova no início de 2018, de 6 a 7 de Janeiro.

Esta é a primeira edição da prova organizada pelo Minigolfe.pt, numa parceira com os campos de 
minigolfe que vão acolher a competição.

Cada etapa será jogada no sistema strokeplay, onde vence o jogador com o menor número de tacadas. 
No final de cada etapa apuram-se os vencedores a quem serão entregues as medalhas.

Em cada etapa os jogadores serão pontuados de acordo com o seu resultado. A pontuação conta para o 
Ranking Geral que é apurado pelo somatório de pontos das três etapas, sendo o vencedor o jogador 
com mais pontos.

As inscrições estão abertas, tendo cada uma das etapas uma taxa de inscrição no valor de 10€. Todas as 
etapas têm Prize Money garantido para o vencedor. No final das 3 etapas haverá ainda Prize Money para 
quem disputou todas as etapas, para os 5 melhores do Ranking Geral.

Para inscrições e/ou mais informações: info@minigolfe.pt
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Sobre o Minigolfe.pt
O Minigolfe.pt é uma revista de minigolfe online, dedicada a promover a modalidade em Portugal. O 
nosso foco é sobretudo nos praticantes e amantes da modalidade, mas também naqueles que procuram 
o minigolfe enquanto divertimento. Dispomos da maior base de dados nacional dos locais onde é 
possível jogar, sendo já uma referência de pesquisa a nível nacional.
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Campo das Ilhas d’Aventura Minigolfe, Açores.


