
Regulamento Ordem de Mérito 2021 Golfe CNB 
 
Na observância das Regras de golfe e sem prejuízo das Regras de Aplicação Permanente 
do CNB e das Regras Locais do campo, é estabelecido o seguinte Regulamento: 
  

A) OBJECTIVOS 

  

São objetivos da organização do calendário das provas de 2021, promover o convívio e o 
espírito desportivo entre os Sócios do Clube, estimular a prática do golfe sem descurar as 
regras de jogo e de etiqueta e organizar um "ranking" de todos os associados, com a 
designação de "Campeão do Clube". 
  

B) NORMAS 

  

1) O circuito "Ordem de Mérito 2021" é constituído por 8 torneios a realizar ao longo do ano, 
aberto a todos os sócios e convidados, com Handicap EGA válido (se suspenso com último 
Hdc válido) sendo obrigatório possuir licença activa da FPG (Federado). 
  

2) Os torneios são realizados na modalidade "Stableford net", 18 buracos, "Full Handicap", 
com "handicap" máximo de jogo de 36. 
  

3) Os desempates, para efeitos da classificação em cada prova, são feitos sucessivamente 
por Handicap EGA mais baixo, melhores últimos 9, 6, 3 e 1 buracos do Campo e sorteio. 
 
4) Em cada torneio há uma classificação com 30 pontos para o 1º classificado, 27 para o 2º 
classificado, 25 para o 3º classificado, 23 para o 4º classificado e menos um ponto, 
sucessivamente, até ao 26º classificado. A partir do 26º, inclusive, é atribuído 1 ponto a 
todos os jogadores que terminem a prova, na modalidade Net e Gross. 
  

5) A classificação final da Ordem de Mérito é a soma das pontuações obtidas num máximo 
de seis (as melhores) provas. 
  

6) O desempate para o primeiro lugar final é feito, sucessivamente, pelo menor número de 
provas em que o jogador participou, menor Handicap EGA à data da realização da sua última 
prova, maior número de primeiros lugares e se persistir o empate, por sorteio. 
  

C) OUTRAS DISPOSIÇÕES 

  

1) Em qualquer momento antes do início da prova, a Direção ou a Comissão Técnica 
nomeada por aquela para controlar a competição, podem alterar o presente Regulamento e 
suspender, adiar ou cancelar a prova, decidindo de forma definitiva sobre casos omissos no 
Regulamento e Regras Complementares. 
  

2) São aplicadas as Regras aprovadas pelo R&A Rules Limited, as Regras de Aplicação 
Permanente do CNB, as Regras Locais e as Regras definidas pela Comissão Técnica. 
  

3) Cada competição fica encerrada com a divulgação oficial dos resultados, via mail, no site 
do Clube ou pela afixação em placard próprio e/ou distribuição e divulgação de listagens 
impressas em papel. 
  

4) Interrupção e Recomeço do jogo: 

i. Interrupção imediata do jogo - Uma nota prolongada de buzina, 

ii. Interrupção do jogo - Três notas consecutivas de buzina, 

iii. Recomeço do jogo - Duas notas curtas de buzina. 
 
  

D) CONVIDADOS 

  

1) A participação nas competições do Clube está aberta a convidados que possuam Licença 
da FPG e Handicap EGA válidos. 
  



2) Os Sócios do Clube terão sempre prioridade na inscrição sobre os convidados em caso 
de falta de lugares disponíveis cedido pelo Campo onde se efetua o torneio. Nestes casos 
a Direção avisará, sempre que possível, o membro que convida da falta de disponibilidade 
para o seu convidado. 
  

3) Os convidados não participam na classificação da Ordem de Mérito de Sócios. 
  

E) PRÉMIOS 

  

1) Em cada Torneio, serão entregues aos sócios, na categoria “Net” e “Gross”, prémios aos 
cinco primeiros classificados. Aos Convidados será atribuído o premio de melhor Gross. 
Não será possível acumular prémios “Net” e “Gross”, sendo que os prémios “Gross” se 
sobrepõem aos prémios “Net”. 
 
2) No final do Circuito, os premiados não poderão acumular prémios e ao contrário do 
acontece nos torneios, os prémios “Net” sobrepõem-se aos “Gross”. 
  

3) No final do Circuito, serão atribuídos prémios aos dez primeiros classificados “Net”, para 
os Sócios efetivos e para os sócios auxiliares e extraordinários. Serão também atribuídos 
prémios, aos três primeiros classificados dos convidados na categoria “Net”. 
 
4) No final do Circuito, serão atribuídos prémios, aos três primeiros classificados “Gross”, 
para os sócios efetivos, bem como para os sócios auxiliares e extraordinários, assim como 
ao melhor classificado dos convidados na categoria “Gross”. 
 
5) No final do Circuito, serão atribuídos prémios surpresa, aos três primeiros sócios e ao 
melhor convidado, que mais vezes igualaram ou superaram os seus handicaps. 
 
6) No final do circuito, serão atribuídos prémios surpresa, aos três sócios que mais baixaram 
o seu handicap ao longo de todos os torneios, dividindo o valor nominal da descida, pelo 
valor inicial do handicap.   
  

7) Haverá ainda prémios especiais para o "Nearest-to-the-Pin" e o "Longest-Drive", em cada 
um dos torneios. 
  

8) Os prémios finais, serão entregues após a conclusão da última prova. 
  
  
  

 


