ORDEM DE MÉRITO 2020
Regulamento
1. PARTICIPAÇÃO: Prova aberta a todos os sócios do Clube de Golfe dos Engenheiros (CGENG), filiados na FPG e com
handicap EGA válido.
2. FORMATO: A prova será constituída por 8 torneios, cada um dos quais disputado em 18 buracos. Todos os torneios
serão jogados na modalidade Stableford individual, full handicap e de acordo com o seguinte calendário:
Torneio

Data

Campo

1ª Prova

15 de fev

Aroeira I

2ª Prova

27 de jun

Qta Marinha

3ª Prova

11 de jul

Qta Perú

4ª Prova
5ª Prova

12 de set
27 de set

Montado
Lisbon

6ª Prova

10 de out

Qta Perú

7ª Prova

21 de nov

Vale do Lobo

8ª Prova

12 de dez

Qta Marinha

3. HANDICAPS: os jogadores utilizarão nos torneios o seu HCP EGA da FPG, ou de outra entidade reconhecida
oficialmente, que estiver em vigor à data de cada torneio. Os jogadores com HCP jogo superior a 36 jogarão nos
torneios com HCP Jogo 36.
4. CLASSIFICAÇÕES: existirá uma classificação Net geral, uma classificação Gross geral, uma classificação Net para
Seniores (>=65 anos) e uma classificação Net para Senhoras. Cada classificação será obtida pela ordenação
descendente da pontuação total dos jogadores. Para cada jogador a sua pontuação total é calculada pela soma dos
seus 5 melhores resultados. Caso seja necessário eliminar algum torneio devido à Covid serão considerados os
melhores 5 resultados dos resultados realizados.
5. DESEMPATES: Quando se verificar um empate, entre dois ou mais jogadores, será melhor classificado Net aquele
jogador que tiver um “HCP de jogo” médio durante a competição, tal como calculado pelo Datagolfe, mais baixo.
Quando se verificar um empate, entre dois ou mais jogadores, será melhor classificado Gross aquele jogador que
tiver um “HCP de jogo” médio durante a competição, tal como calculado pelo Datagolfe, mais alto.
Em qualquer classificação, se persistir empate para algum dos três primeiros classificados Gross ou entre os dez
primeiros classificados Net então o melhor classificado será obtido por aquele que tiver melhor posição no último
torneio a contar para a OM.
6. TROFÉUS: Serão atribuídos troféus aos melhores posicionados em cada uma das quatro classificações, a saber: 1º
Gross Geral, 2º Gross Geral, 3º Gross Geral; 1º Net Geral; 2º Net Geral, 3º Net Geral, 1º Net Senhoras, 1º Net
Seniores. Os troféus poderão ser acumulados.

7. PRÉMIOS: serão atribuídos os seguintes prémios:
Classificação

Prémio

1º Net Geral

Participação no World Am 2021

2º Net Geral

Viagem e FDS em Barcelona para 2 pax

3º Net Geral

Viagem e FDS em Barcelona para 2 pax

4º e 5º Net Geral

Voucher Viagem TQ no valor de 150€

6º a 10º Net Geral

Voucher Viagem TQ no valor de 100€

1º Net Seniores

Voucher Viagem TQ no valor de 200€

1º Net Senhoras

Voucher Viagem TQ no valor de 200€

1º Gross

Viagem e FDS em Barcelona para 2 pax

2º Gross

Voucher Viagem TQ no valor de 200€

3º Gross

Voucher Viagem TQ no valor de 150€

Todos os prémios são pessoais e intransmissíveis e não são acumuláveis. No caso de um jogador ter direito a mais
do que um prémio deve escolher um deles.
O premiado com “Participação no World Am 2021” será integrado no programa organizado pela OIHGOLFE,
denominado World AM 2021, estando neste programa incluído:
• Bilhete de avião Lisboa – Myrtle Beach – Lisboa, em classe económica;
• Hotel 8 noites em regime de só alojamento, em quarto duplo;
• Participação no Myrtle Beach World Amateur Handicap Championship (4 dias mais um dia se apurado para
a final);
• Participação no Torneio International Challenge Invitational.
Os restantes custos, tais como o suplemento individual de habitação, alimentação, aluguer de carro, transfers,
voltas de golfe não incluídas no programa e outros custos, serão suportados diretamente pelo premiado.
Os premiados com “Viagem a Barcelona”, para 2 pessoas, inclui avião Lisboa-Barcelona, hotel em quarto duplo,
regime apa, e visita às caves Freixenet. Viagem a ser combinada com a Vinicom.
8. SAÍDAS: em cada um dos torneios os homens jogam dos Tees amarelos e as senhoras e os benjamins jogam dos
Tees vermelhos.
9. REGRAS: para cada uma das provas será emitido regulamento próprio onde serão aplicadas as Regras Gerais do
R&A Rules Limited, aprovadas pela FPG, bem como as regras locais que forem estabelecidas pela Comissão Técnica
da prova.
10. INSCRIÇÕES: os procedimentos e os prazos para a inscrição em cada torneio serão os constantes nos Regulamentos
específicos de cada torneio.
11. ETIQUETA: não será admitida nem tolerada qualquer forma de mau comportamento. A Comissão Técnica reservase o direito de agir em conformidade.
12. ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO: em qualquer momento a Comissão Técnica poderá completar ou alterar o
presente regulamento, eliminar, alterar as datas ou alterar os campos dos vários torneios por motivos que
considere adequados. Todos os casos omissos e todos os diferendos serão resolvidos pela Comissão Técnica de
forma definitiva.

13. COMISSÃO TÉCNICA: Miguel Campos, Luís Antunes e Luís Alves.

Lisboa, 22 de junho de 2020

