REGULAMENTO – RANKING ORIMA 2017
Objetivo: Provas menos demoradas permitindo a participação de jogadores mais ocupados ou com
pouco tempo disponível é o que se pretende alcançar com o Ranking Verão 2017.
Calendário e horário: Conjunto de torneios de apenas 9 buracos a realizar ao longo de oito semanas,
com inicio em 26 de Julho e termo a 15 de Setembro, com a particularidade dessas provas se
efetuarem às 4ªs e 6ªs feiras, depois das 18h30m.
Inscrições e draw: No momento por ordem de chegada e, em princípio de apenas três jogadores. As
partidas serão em linha do buraco 1, podendo eventualmente efetuar-se saídas simultâneas doutro
buraco. Enquanto houver jogadores com interesse em participar, processar-se-ão saídas que,
contudo, só excecionalmente poderão ter formações com apenas dois jogadores.
Modalidade: Todas as provas serão disputadas na modalidade Medal Net em 9 buracos (por
pancadas com subtração do handicap).
Ranking: Os jogadores podem jogar nos dois dias da semana mas só pontuarão para o Ranking Verão
2017 com um resultado por semana.
Em cada semana, e alternadamente, será jogado um dos percursos oficiais do Campo – Vinha ou
Pedra.
Como cada “prova” só inclui nove buracos, nos resultados a inserir no datagolf repetem-se os
resultados obtidos em cada buraco.
As pontuações para o Ranking serão iguais ao número total de pancadas deduzido do handicap.
Contudo, os resultados no percurso Pedra beneficiarão duma bonificação de 15 % (com
arredondamento para o numero inteiro mais próximo); Exemplo: um jogador com handicap 11 faz
qualquer dos percursos com 65 tacadas; pontuará o percurso Vinha com 54 pontos [65-11]; e
pontuará no percurso Pedra com 46 pontos [(65-11)X(1-0,15)].
Empates: O desempate será feito pelo Handicap P&P exato mais baixo. Na impossibilidade deste,
será sorteado o vencedor.
Handicaps: O Handicaps P&P máximo considerado é de 21. Jogadores sem handicap poderão
participar nas provas, embora não pontuem para o Ranking.
Troféus: Para os quatro primeiros classificados. E tômbola…
Preço de inscrição:
- €3,50 (adulto) e € 2,00 (juniores até aos 18 anos);
- €2,50 (sócios adultos do CGC) e € 1,50 (sócios juniores do CGC);
- €2,00 (sócios adultos com anuidade (greenfee) e € 1,00 ( sócios juniores com anuidade).
Para o Ranking só contam quatro dos resultados obtidos, correspondentes a provas de quatro
semanas sendo 2 de cada um dos percursos.
A COMISSÃO TÉCNICA. Poderá, fundamentadamente, suspender ou cancelar qualquer prova. Todos
os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Técnica, sem recurso, nos termos da Regra 34.3.
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