Ordem de Mérito 2022
Regulamento Torneios em Shotgun
Modalidade do Jogo:

Stableford individual

Marcas:

Homens – Amarelas
Homens +65 – Azuis (opcional, mediante pré-aviso)
Senhoras – Vermelhas

Handicap Máximo Jogo:

WHS 54 e será considerado 95% do handicap de jogo.

Categorias

Categoria 1 – até Handicap WHS 12,0
Categoria 2 – Handicap WHS entre 12,1 e 24,0
Categoria 3 – a partir de Handicap WHS 24,1

Qualificação Handicap:

Sim

Jogadores:

Máximo 100 jogadores em cada torneio. Serão necessárias um mínimo
de 5 inscrições para a realização da prova.

Hora de saída:

Saída às 08:30 ou mais tarde conforme condições meteorológicas.

Inscrições:

Torneio reservado aos sócios do Clube de Golfe de Belas e aos seus
convidados. No ato da inscrição os sócios deverão indicar se jogam a pé
ou de buggy (máximo 46 buggies disponíveis). Os buggys serão
atribuídos em primeiro lugar aos sócios Premium com contrato anual e
depois por ordem de inscrição.
As inscrições são aceites unicamente através do link Belas Clube de
Campo - Clube de Golfe
Convidados dos Sócios
• 1 Convidado por sócio por torneio (os sócios juniores não podem
trazer convidados).
• Máximo de 20 convidados de sócios por torneio.
• Os convidados não podem ser subscritores do Belas Clube de
Campo.
• No caso de os sócios ocuparem o número máximo de inscrições
não haverá lugar para convidados.
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Data de Inscrições:

As inscrições fecham às 13h00 da antevéspera do torneio.

Prioridade de Inscrições

O critério utilizado para as inscrições é a “Categoria”, conforme
definição abaixo. Dentro de cada Categoria, o critério seguinte, caso
seja necessário, é a data de inscrição e assim sucessivamente até o limite
máximo de inscrições seja atingido.
Sócios “Premium”
Sócios “Premium” Juniores com handicap até 28,0, inclusive
Sócios “Midweek”
Sócios Welcome
Convidados
Sócios “Premium” Juniores com hcp igual ou superior a 28,1, apenas
poderão participar nas Ordens de Mérito no caso de haver vagas.

Valores de Inscrição:

Sócios “Premium”: €5,00
Sócios “Midweek”: €12,50
Sócios “Welcome”: €25,00
Sócios “Premium” Juniores até 18 anos: Isentos
Sócios “Premium” Juniores 19 até 24 anos: €5,00
Convidados Sócios: €27,50
O preço do buggy não está incluído no valor de inscrição e terá que ser
pago na altura do “Check-in”.

Draw:

O Draw estará disponível a partir das 11:00 horas da véspera do
torneio.

Prémios:

Cada um dos torneios da Ordem de Mérito:
•
•
•
•

1º Gross Geral;
1º Net Categoria 1;
1º Net Categoria 2;
1º Net Categoria 3;

Os prémios são só para os sócios do Clube de Golfe de Belas.
Os prémios não são acumuláveis prevalecendo o prémio Gross sobre o
Net.
Em caso de alteração de categoria ao longo do ano, o jogador terá a
sua classificação na categoria em que terminar o ano.
Os prémios serão distribuídos no torneio do almoço de encerramento da
época.
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Desempates:

Por handicap WHS e finalmente pelos últimos 9, 6, 3 e 1 buracos do
cartão, ficando classificado acima o handicap WHS mais baixo na
Categoria Net, e o handicap WHS mais alto na Categoria Gross.

Ranking Ordem de
Mérito:

Serão realizados 10 torneios da Ordem de Mérito, contando o
somatório das melhores pontuações como se segue caso não seja
possível realizar todos os torneios por motivo alheio à organização:
8 a 10 torneios – 6 melhores pontuações
5 a 7 torneios – 4 melhores pontuações
3 a 4 torneios – 2 melhores pontuações
Menos de 3 torneios não haverá ordem de mérito
Ranking de Ordem de Mérito Gross:
• Somatório das pontuações na classificação Gross
Ranking da Ordem de Mérito Net:
• Somatório das pontuações na classificação Net
A pontuação será atribuída em cada torneio de acordo com a tabela A,
em anexo

Regras:

As regras do Royal & Ancient Club of St. Andrews e as Regras Locais que
foram estabelecidas pela Comissão Técnica.

Informação do Torneio:

Os regulamentos, o “Draw” e os resultados estarão disponíveis através
do seguinte link:
Belas Clube de Campo - Clube de Golfe

Comissão técnica:

José Carlos Sousa
António Varela
Representante do Belas Clube de Campo
Os casos omissos neste regulamento serão decididos pela Comissão, em
conformidade com as normas do Royal and Ancient Golf of St. Andrews.
A Comissão Técnica reserva-se o direito de, em qualquer momento,
completar ou alterar o presente Regulamento, suspender ou cancelar a
competição.
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TABELA A
Pontos a atribuir em função da classificação em cada torneio

Classificação

Pontos

1º

60

2º

55

3º

50

4º

46

5º

42

6º

38

7º

34

8º

31

9º

28

10º

25

11º

22

12º

19

13º

16

14º

14

15º

12

16º

10

17º

8

18º

6

19º

4

20º

2

21º em diante

1
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