Ordem de Mérito 2013
Regulamento

1. FORMATO
1.1. As partidas disputam-se no sistema de “Stableford Hcp Total”.
1.2. Os Torneio são disputados em 18 Buracos ou 9+9 Buracos, a realizar no campo de Golf do
Montado, ou outro a indicar oportunamente.
1.3. Para o Ranking da ordem de mérito do Clube de Golf Ibérico contarão os 5 melhores resultados de
cada jogador em torneios do Clube, disputados durante o ano.
1.4. Todas as provas a realizar pelo Club Golf Ibérico em 2013 nos campos referidos no ponto 1.2 que
contam para o ranking da Ordem de Mérito estão assinaladas no nosso calendário.
2. HANDICAPS
2.1. Os jogadores utilizarão os seus Handicaps oficiais da Federação Portuguesa de Golfe ou de outra
Entidade reconhecida oficialmente, que estiverem em vigor à data do torneio.
2.2. O Handicap máximo permitido é 36 para Homens e Senhoras.
3. REGRAS
3.1. As regras a aplicar são as do R.A. Golf Club de St. Andrews aprovadas pela Federação Portuguesa
de Golfe e Regras Locais.
4. EMPATES
4.1. O desempate para apuramento do primeiro classificado, será, em cada torneio, calculado através
dos últimos 9,6,3 e último buraco do cartão de jogo. Em caso de se manter o empate passa-se a
considerar os primeiros 9 buracos com critério semelhante ao anterior.
4.2. No final da Ordem de Mérito o desempate para o primeiro lugar do Ranking será obtido, tomando
em consideração o maior número de torneios jogados pelo concorrente; o maior número de melhores
classificações em cada torneio realizado; o jogador que tiver o menor abono exato EGA à data da
realização da última prova e caso o empate prevaleça, a decisão por sorteio.
5. PONTUAÇÃO
5.1. Os melhores classificados Net e Gross de cada competição recebem pontos em função da sua
classificação, conforme tabela ponto 5.3.
5.2. Em caso de empate de resultados, o primeiro classificado é único e apurado em função dos
critérios de desempate definido. Aos restantes jogadores, não existirá desempate para os resultados
iguais, sendo valorizados com os mesmos pontos conforme a classificação em que se encontram.
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5.3. Tabela de Pontos:

Classificação

Pontos

1º

11 pts

2º

9 pts

3º

8 pts

4º

7 pts

5º

6 pts

6º

5 pts

7º

4 pts

8º

3 pts

9º

2 pts

10º e Restantes

1 pt

6. PRÉMIOS
6.1. Após a realização de todos os torneios encontrar-se-á o Campeão do Club Golf Ibérico Net e Gross e
onde serão entregues as respectivas taças, no último Torneio do Ano.
6.2. Os 3 melhores classificados no ranking Net serão convidados a jogar os torneios PRO-AM
organizados pelo parceiro GOLFStream (Portugal Ladies Open, Açores Ladies Open, outros).
6.3. O vencedor do ranking Net terá como oferta a quota de sócio, na modalidade Praticante A, do clube
para o ano de 2014, caso não tenha o seu handicap gerido por outro clube.

7. INSCRIÇÕES
7.1. Os jogadores deverão inscrever-se junto do Club (email ou telefone), ou nas recepções dos campos
onde se jogarão os torneios.
7.2. Convidados de sócios também poderão participar mas não farão parte da Ordem de Mérito.

8. COMISSÃO TÉCNICA
8.1. A Comissão Técnica da Ordem de Mérito é a Comissão Técnica do Club Golf Ibérico.
8.2. Em todas as situações omissas ao presente regulamento a decisão caberá à Comissão Técnica
mencionada no ponto anterior.
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