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ORDEM DE MÉRITO P&P NORTE 2022 

 

Regulamento 
 

1. PARTICIPAÇÃO: Prova aberta a todos os jogadores filiados na FPG e com handicap 

P&P válido.  

 

2. FORMATO: A prova será constituída por 4 torneios, disputados em 18 buracos. Todos 

os torneios serão jogados na modalidade Stableford individual, full handicap e de acordo 

com o seguinte calendário:  

 

Torneio Campo Data Hora Configuração 

1ª Prova Qta do Fojo 20 Mar 9h30 18 b 

2ª Prova Qta da Barca 21 Mai 16h00 18 b 

3ª Prova Citygolfe 11 Jun 16h00 18 b 

4ª Prova Aqueduto 1 Out 9h30 18 b 

 

3. HANDICAPS: os jogadores utilizarão nos torneios o seu HCP P&P da FPG, ou de 

outra entidade reconhecida oficialmente, que estiver em vigor à data de cada torneio. Os 

jogadores com HCP jogo superior a 18, jogarão nos torneios com HCP jogo 18.  

 

4. CLASSIFICAÇÕES: existirá uma classificação Net e uma classificação Gross. Para a 

Classificação Geral da Ordem de Mérito, de cada jogador, serão somados os 3 melhores 

resultados Net e Gross, ou seja (ver exemplo abaixo): 

 

 Jogador A Jogador B 

 Resultado Net Resultado Gross Resultado Net Resultado Gross 

1º torneio 36 25 27 18 

2º torneio 34 24 29 20 

3º torneio 30 23 31 21 

4º torneio 31 22 33 22 

Resultado OM 173 156 

 

Caso seja necessário eliminar algum torneio devido ao Covid, ou outra causa, serão 

considerados os melhores 2, dos resultados realizados.  

 

5. DESEMPATES: Quando se verificar um empate, entre dois ou mais jogadores, será 

melhor classificado aquele jogador que tiver um “HCP de jogo” médio durante a 

competição, tal como calculado pelo Datagolfe, mais baixo. Se ainda assim persistir 

empate, para algum dos três primeiros classificados, então o melhor classificado será 

obtido por aquele que tiver melhor posição no último torneio a contar para a OM.  

 

6. PRÉMIOS: serão atribuídos os seguintes prémios:  
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Classificação           Prémio 

1º Geral A definir 

2º Geral Troféu 

3º Geral Troféu 
 

Todos os prémios são pessoais e intransmissíveis.  

 

7. SAÍDAS: em cada um dos torneios joga-se dos Tees laranja.  

 

8. INSCRIÇÕES: os procedimentos e os prazos para a inscrição em cada torneio serão os 

constantes das informações a enviar e especificas para cada torneio.  

 

9. ETIQUETA: não será admitida nem tolerada qualquer forma de mau comportamento. 

A Comissão Técnica reserva-se o direito de agir em conformidade.  

 

10. 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.  

 

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

 
 
 
Lisboa, 24 de fevereiro de 2022 

 
 
 

 
 
 

 
 


