
          TERMOS DE COMPETIÇÃO - 6ª Edição RANKING 

                                                            (13 julho a 16 de setembro 2022) 
Objetivo: Permitir a participação de jogadores com pouco tempo disponível através da realização de 
provas menos demoradas, proporcionar um convívio diversificado, sem necessidade duma rigorosa 
assiduidade para se habilitar aos prémios. Para cada prova contar para o ranking, o jogador terá de ter a 
licença de P&P ativa. 
 

Calendário e horário: Conjunto de torneios de apenas 9 buracos (1 a 9) a realizar ao longo de dez 
semanas, com inicio a 13 de Julho e termo a 16 de Setembro, com a particularidade dessas provas se 
efetuarem às 4ªs e 6ªs feiras, com as saídas entre as 16h30 e as 18h30, salvo casos excecionais 
previamente submetidos a aprovação pela comissão técnica. 
Inscrições e draw: Não é necessária a inscrição prévia. As partidas serão em linha do buraco 1, com 
formações constituídas ad-hoc de três ou quatro jogadores, preferencialmente por ordem de chegada ao 
clubhouse para inscrição, tendo em vista fazer variar os elementos das formações ao longo do ranking. 
Excecionalmente (nomeadamente por não ser expectável aparecimento doutros jogadores ou terem 
decorrido 30 minutos após a inscrição dum segundo jogador), e sem repetição, poderá constituir-se uma 
formação com apenas dois jogadores. Os jogadores poderão efetuar a saída doutro buraco desde que com 
essa saída não colidam ou de qualquer modo prejudiquem o andamento e ritmo das formações que 
iniciaram a sua volta no buraco 1.) 
 

Modalidade: 9 buracos em Stableford Net (Por pontos). O Jogador deverá levantar a bola se já não 
pontuar. Ver folheto “Como calcular os meus pontos stableford”. 
Nota: Em cada buraco o jogador tem acesso ao nível de dificuldade do mesmo através do stroke índex. A 
estratégia de jogo para cada buraco deverá ser definida, tendo em conta a obtenção do maior número de 
pontos net em cada volta de 9 buracos.  
 

Percurso: Em cada semana, de forma alternada, e pela ordem abaixo, será jogado um dos seguintes 
percursos oficiais do Campo: 
- Amarelas (B1 ao B9) de 600 metros, com distâncias que vão de 50 a 90 metros.  

- Laranjas (B1 ao B9) de 794 metros, com distâncias que vão de 50 a 120 metros. 
- Brancas (B1 ao B9) de 967 metros, com distâncias que vão de 80 a 150 metros. 
 

Ranking: O Vencedor do Ranking é aquele que tiver a maior soma de pontos Stabeford Net. Será 
necessário a participação dum mínimo de 8 provas, apurando-se os melhores 6 melhores resultados. 
 

Empates: 
- nas provas: O desempate para a classificação “Stableford Net” é feito sucessivamente pelos melhores últimos 6, 3 e 
melhor último buraco. Persistindo o empate, é decidido a favor do hcp mais baixo e por fim por sorteio. 

- no final do ranking: Eventuais desempates serão decididos através de play off (sem abonos) no buraco 9 do 
percurso das amarelas, a realizar no dia 17 de Setembro de 2022 às 12H0 se outra data/hora não for marcada pela 
Comissão Técnica. No caso de empate, voltam a repetir o buraco até que se encontre o vencedor. 
 

Handicaps: Um jogador de qualquer índice de hcp poderá participar. O handicap de jogo é aferido com 95% do 

índice de handicap correspondente. Jogadores não federados, jogam como “extra-classificação”. Jogadores sem 
handicap P&P poderão participar com HCP 0 (zero) até devida aferição de HCP P&P. 
 

Treino antes da competição: Será permitido que os jogadores possam treinar no campo antes da partida. No 
entanto, só o poderão fazer até levantarem o cartão de jogo. 
 

Troféus: 4 Troféus ESPECIAIS a serem entregues no encerramento da época desportiva. São eles: 
1º Classificado – TV LED 32`` ORIMA 
2º Classificado – MICRO-ONDAS ORIMA 
3º Classificado – BATEDEIRA COM TAÇA ORIMA 
4º Classificado – JARRO ORIMA 
HOLE IN ONE – BURACO 9 – MÁQUINA DE LAVAR ROUPA ORIMA (apenas o 1º hole in one) 
 

Preçário: 
 
 
 

  

A COMISSÃO TÉCNICA. Poderá, fundamentadamente, alterar este regulamento. Todos os casos omissos serão 
resolvidos pela Comissão Técnica.                              11 de julho de 2022. 

1-Preço de inscrição por torneio: 
Adultos 

Convidados = 6,00€ 
Sócios Base = 5,00€  
Sócios Regular = 4,00€ 

< 18 anos 
Convidados = 4,00€ 
Sócio Base  = 3,00€  
Sócios Regular = 2,50€ 

2- Preço de inscrição pelo RANKING: 
Adultos 

Convidados = 60,00€ 
Sócios Base = 50,00€  
Sócios Regular = 40,00€ 

< 18 anos 
Convidados = 40,00€ 
Sócio Base  = 30,00€  
Sócios Regular = 25,00€ 


