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Ordem de Mérito Midweek 2023 

Regulamento dos Torneios Pontuáveis para a OM Midweek 

  

Modalidade:  Jogo por pancadas em Stableford Net Individual 
   
Marcas de saída:  Homens WHS  12 – Brancas (opção no ato de inscrição) 

Homens – Amarelas 
Homens + 65 anos – Azuis (opção no ato de inscrição)  
Senhoras – Vermelhas 

Senhoras WHS  12 – Azuis (opção no ato de inscrição) 
   
Handicap WHS:  Índice de handicap WHS máximo: 54. Será considerado apenas 95% do 

handicap de jogo. 
   
Qualificação para handicap:  Sim 
   
Jogadores:  Máximo 48 Jogadores. Mínimo de 5 inscrições para a realização da prova 
   
Data dos Torneios:  Quartas-feiras, nunca em feriados nacionais ou municipais 
   
Hora de saída:  Saídas sequenciais, do tee nº 1 a partir das 08:00. O draw pode ainda 

mencionar saídas simultâneas, ou não, do tee nº 10 ou outra hora de saída 
conforme as condições meteorológicas ou número de jogadores. 

   
Data de inscrições:  As inscrições abrem 10 dias antes da competição e devem ser feitas até às 

11:59 do Domingo que antecede a data do torneio, através do link online. 
   
Qualificação dos jogadores:  Competição aberta aos sócios do Clube de Golfe de Belas e seus convidados 

com handicap WHS válido.  
Convidados dos Sócios: 
• Limite de 1 Convidado por sócio por torneio (os sócios juniores não 
podem trazer convidados). 
• Máximo de 5 convidados por torneio. 

   
Prioridade das inscrições:  Sócios “Midweek” 

Sócios “Premium” 
Sócios “Premium” Juniores com handicap até 28,0, inclusive 
Convidados 
Sócios “Premium” Juniores com hcp igual ou superior a 28,1 

   
Valores de inscrição:  Sócios “Midweek”: €7,50 

Sócios “Premium”: €7,50 
Sócios “Premium” Juniores: Isentos 
Convidados Sócios: €30,00 (inclui green-fee) 
 
Nota: O preço do buggy não está incluído no valor de inscrição e terá de ser 
pago na altura do “Check-in”. 

   
Prémios:  1º Classificado NET e 1º GROSS 

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. 
Nota: os profissionais, instrutores ou professores de golfe não se qualificam 
para a classificação. 
Os prémios serão distribuídos no almoço do Torneio de Natal e 
encerramento da época. 
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Draw:  O “draw” será publicado até 48 antes do início da competição e estipulará a 

hora e modalidade de saída. 
   
Entrega e devolução do cartão de 
resultados: 

 O cartão de resultados será entregue ao jogador no ato de registo e 
pagamento no dia da competição e será devolvido pelo jogador na Receção 
do clube. O cartão considera-se entregue quando o jogador abandonar a 
área circundante ao balcão da Receção do clube. Cartões devolvidos por 
terceira pessoa consideram-se entregues no momento da entrega. 

   
Desempates:  Por handicap sendo declarado vencedor o handicap WHS mais baixo para os 

resultados Net e o handicap WHS mais alto para os resultados Gross. Se o 
empate persistir far-se-á pelos últimos 9, 6, 3 e 1 buracos do cartão. 

   
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 
Menos de 5 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 

   
Fecho da competição:  A competição declara-se encerrada após a publicação dos resultados oficiais 

no Datagolf (ver informação do torneio). 
   
Regras:  As Regras de Golfe do Royal & Ancient Club of St. Andrews, as Regras Locais 

de Aplicação Permanente, e as regras locais temporárias que venham a ser 
estabelecidas pela Comissão Técnica. 

   
Velocidade de jogo – Regra Local 
Modelo K-2: 

 Em acréscimo às Regras Locais de Aplicação Permanente, cada formação 
deve respeitar a hora marcada no cartão para completar cada buraco. Para 
a primeira infração com um atraso de mais de cinco minutos sobre a hora 
marcada para completar um buraco, em que a formação esteja a mais de 
duas pancadas (teóricas) do grupo da frente, a formação incorre na 
penalidade de um aviso verbal. Uma segunda infração será penalizada com 
a penalidade geral. A terceira infração será penalizada com desqualificação. 

   
Informação do torneio:  A informação oficial da competição (datas, regulamento, “Draw” e 

resultados) estará disponível em: 
https://www.belasclubedecampo.pt/golfe/clube-de-golfe/ 

   
Comissão técnica:  António Varela  

José Carlos Sousa 
Representante da Direção do Campo 

   
Disposições finais:  Os casos omissos neste regulamento serão decididos pela Comissão Técnica, 

em conformidade com as Regras de Golfe do Royal and Ancient Golf of St. 
Andrews. 
 
A Comissão Técnica reserva-se o direito de, em qualquer momento, 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 

 


