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TORNEIOS DA ORDEM DE MÉRITO 2020 

Regulamento 

Em conformidade com as Regras de golfe e sem prejuízo das Regras Locais de Aplicação 

Permanente do CGFA e das Regras Locais do campo, é estabelecido o seguinte Regulamento: 

1. PARTICIPAÇÃO. Prova reservada a jogadores inscritos na Federação Portuguesa de Golfe 

(FPG), com HANDICAP EGA válido, com prioridade de inscrição para os sócios do Clube de 

Golfe da Força Aérea (CGFA), seus convidados e ainda para os sócios do CLUBE VISITADO.  

2. REGRAS. As regras a aplicar são as aprovadas pelo R&A Rules Limited, as regras Locais do 

campo onde se disputa o torneio e as regras locais que forem definidas para cada uma das 

provas do torneio (anunciadas antes da primeira saída). 

3. ORDEM DE MÉRITO. A prova é pontuável para as Ordens de Mérito Gross e Net do CGFA. 

Apenas os torneios previa e inequivocamente anunciados no calendário anual, publicado no 

site do clube (www.cgfa.pt) são considerados para efeitos de pontuação para a Ordem de 

Mérito. Será ainda anunciado em cada folheto do torneio. 

4. HANDICAP. O handicap EGA máximo é 54,0 tanto para homens como para senhoras, 

contudo os(as) participantes com handicap EGA de 36,0 ou superior não pontuam para os 

prémios gross e net. 

5. MODALIDADE. O torneio é disputado numa volta de 18 buracos na modalidade de 

“Stableford Full handicap”. 

6. INSCRIÇÕES. Conforme anunciado na informação do Torneio, a ser efetuado no site 

www.cgfa.pt, Inscrição, ou conforme anunciado no folheto respectivo.  

7. PREÇOS. Conforme folheto de cada Torneio. 

8. SAÍDAS. Conforme folheto de cada Torneio. Verificar o Draw, logo que disponível, no site 

do CGFA. 

9. PRÉMIOS. conforme folheto do Torneio. 

- Os prémios Net e Gross, não são acumuláveis.  

- O prémio Gross prevalece sobre o prémio Net. 

- A distribuição de prémios será efectuada conforme anunciado no folheto do torneio. 

10. TEES DE SAÍDA. Serão utilizadas as marcas amarelas para homens, marcas vermelhas para 

senhoras, ou as correspondentes no campo da competição. 
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11. FORMA DE DESEMPATE. O desempate é feito sucessivamente pelo melhor resultado dos 

buracos considerando o “Stroke Index” de 1 até 18. Se persistir o empate, será resolvido em 

Net a favor do handicap mais baixo e em Gross a favor do handicap mais alto. Em último 

recurso será efetuado um sorteio na presença dos jogadores e da comissão técnica do torneio. 

12. INTERRUPÇÃO DA COMPETIÇÃO.  

- Interrupção IMEDIATA do jogo: 1 (uma) nota prolongada de buzina; 

- Interrupção do Jogo: 3 (três) notas prolongadas de buzina; 

- Recomeço do jogo: 2 (duas) notas prolongadas de buzina.  

13. JOGO LENTO. Sempre que já não seja possível pontuar, a bola deverá ser levantada. 

14. COMPETIÇÃO ENCERRADA. Considera-se que o resultado da competição foi 

oficialmente anunciado e a competição encerrada, após 30 minutos da afixação da folha de 

resultados no painel oficial. 

15. ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO.  Em qualquer altura a Comissão Técnica poderá 

complementar ou alterar o presente regulamento, cancelar, adiar ou suspender a competição. 

Decidirá sobre casos omissos no regulamento e regras complementares. 

16. COMISSÃO TÉCNICA. A Comissão Técnica deste torneio é a seguinte: 

- Representante do campo visitado 

- Um dos seguintes elementos presentes: 

- Edgar Costa 

- Hélder Brito 

- David Gaspar 


