
 

REGULAMENTO DA ORDEM DE MÉRITO 2021 

APLICAÇÃO 

- A Ordem de Mérito do Clube de Golfe da Força Aérea (CGFA) é reservada aos sócios do CGFA, 

inscritos na Federação Portuguesa de Golfe, com status ativo e com HANDICAP WHS válido.  

CATEGORIAS DA ORDEM DE MÉRITO 

- Ordem de Mérito GROSS; 

- Ordem de Mérito NET. 

TORNEIOS PONTUÁVEIS PARA A ORDEM DE MÉRITO 

- Os 6 (seis) torneios que pontuam para as 2 (duas) categorias da Ordem de Mérito do CGFA 

2021 são os seguintes: 

  • Torneio do Oeste: 26JUN2021/Campo Real;  

  • Torneio da Força Aérea: 03JUL2021/Belas; 

  • Torneio do Ar: 18SET2021/Beloura; 

  • Torneio de Outono: 16OUT2021/Montado; 

  • Torneio Aniversário CGFA: 07NOV2021/Beloura; 

  • Torneio Encerramento: 13NOV2021/Belas. 

CLASSIFICAÇÃO   

- Para as Ordens de Mérito de 2021 são apurados os 5 melhores resultados dos Torneios 

realizados e contando para as Ordens de Mérito, se realizados os 6 Torneios previstos; 

- No caso de não se realizarem os 6 Torneios, contando para as Ordens de Mérito, as mesmas 

não serão apuradas, nem atribuídos quaisquer Prémios; 

- A pontuação será feita com base no somatório dos pontos Stableford Net e Gross, obtidos em 

cada prova 

 



- No final de cada Torneio que pontua para a Ordem de Mérito do CGFA, a classificação parcial 

é atualizada através do recurso ao Datagolf, podendo ser consultada no site do CGFA. 

PRÉMIOS 

- A classificação final da Ordem de Mérito do CGFA institui os seguintes prémios (se possível 

economicamente), inerentes a cada categoria: 

  • 1º, 2º e 3º classificados GROSS; 

  • 1º, 2º e 3º classificados NET. 

CRITÉRIO DE DESEMPATE  

- Na classificação final da Ordem de Mérito os prémios GROSS e NET não são acumuláveis, 

prevalecendo o prémio GROSS relativamente ao prémio NET. 

- O desempate será feito por HANDICAP WHS mais baixo (Net) ou mais alto (Gross) 

ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO  

- Em qualquer momento a Direção do CGFA poderá complementar ou alterar o presente 

regulamento. 


