REGULAMENTO – ORDEM DE MÉRITO 2015
1. Geral
A Ordem de Mérito (OM) 2015 da Quinta das Lágrimas Clube de Golfe (QLCG) tem início a 8 de Março e termina
a 7 de Novembro, sendo disputada num total de 7 provas. A participação na competição é aberta a todos os
jogadores filiados na Federação Portuguesa de Golfe (FPG), desde que preencham as restantes condições do
Regulamento, embora para efeitos de classificação apenas sejam considerados os sócios da QLCG.

2. Inscrições
Inscrições abertas aos sócios da Quinta das Lágrimas Clube de Golfe e restantes Clubes.
As inscrições podem ser feitas na Academia de Golfe da Quinta das Lágrimas, diretamente no site ou por e-mail para
o clube.
As inscrições devem ser feitas até às 17 horas do dia que antecede a prova. Após o fecho das inscrições ficará à
consideração da organização a aceitação de novas inscrições.

3.

Limite de Inscrições

Se as inscrições excederem a capacidade do campo onde se disputa cada uma das provas da OM os critérios para a
seleção dos jogadores será a seguinte:
1º Sócios da QLCG;
2º Ordem de inscrição;

4. Modalidade de jogo
A prova será jogada na modalidade de Stableford.

5. Regras
As regras a aplicar são as do R&A Rules Limited e as Regras Locais que serão estabelecidas pela Comissão Técnica.
Cada jogador deve identificar a sua bola antes do início do jogo.

6. Categorias, classificações e pontuações
Na OM de 2015 existirão as seguintes categorias:
1.ª Categoria – handicap EGA até 18,4;
2.ª Categoria – handicap EGA de 18,5 a 26,4;
3.ª Categoria - handicap EGA de 26,5 a 36,0;
O handicap máximo para todos os jogadores é de 36.0 EGA, sendo, no entanto, permitida a participação a jogadores
com handicap válido superior. Os jogadores com handicaps superiores serão considerados como tendo 36,0 EGA.
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Em cada prova haverá, para além dos prémios especiais, 1 (um) prémio júnior net, 1 (um) prémio sénior net, 3 (três)
prémios net (um por categoria que prevalecem sobre os prémios júnior e sénior) e ainda 1 (um) prémio gross (que
prevalece sobre qualquer um dos net). Ainda existirá 1 (um) prémio convidados net. Haverá duas classificações
gerais: gross e net.
Para cada uma das classificações contarão os melhores 5 (cinco) resultados de cada jogador (ou a totalidade, se for
realizado um número igual ou inferior a 5 provas). Aos jogadores participantes em cada prova da OM serão
atribuídos pontos, de acordo com a seguinte hierarquia:
1.º (12 Pontos)
2.º (10 Pontos)
3.º (9 Pontos)
4.º (8 Pontos)
5.º (7 Pontos)
6.º (6 Pontos)
7.º (5 Pontos)
8.º (4 Pontos)
9.º (3 Pontos)
10.º (2 Pontos)
Para além desta pontuação, será atribuído 1 (um) ponto a todos os jogadores que, em cada prova, procedam à entrega
do respetivo cartão.
Em cada torneio da OM da QLCG, caso se verifique um empate, o desempate será feito sucessivamente pelos
melhores últimos 9 buracos do campo (buracos 10 a 18), 6 (buracos 13 a 18), 3 (buracos 16 a 18) e último buraco
(buraco 18). Se persistir o empate, será dada preferência ao Handicap EGA exato mais baixo, no caso da
classificação net, e ao Handicap EGA exato mais alto, no caso da classificação gross. Se persistir o empate, o
desempate será feito por sorteio.
Para efeitos das classificações gross e net da OM – em caso de empate – a pontuação obtida pelo jogador melhor
classificado será a mesma para todos os outros que obtenham a mesma pontuação net ou gross, sendo que o primeiro
jogador a obter uma pontuação inferior terá a pontuação relativa ao lugar real que venha a alcançar (exemplo: o 2.º
classificado gross ou net obtém 10 pontos e cinco outros jogadores que alcançaram os mesmos pontos gross ou net
obtêm, também, 10 pontos; o 1.º jogador classificado logo a seguir a estes cinco jogadores obtém 4 pontos, pois é o
8.º jogador na classificação).
A classificação final será obtida pela soma dos pontos das provas selecionadas de acordo com o critério atrás
referido, e serão premiadas as seguintes classificações:
OM Gross: 3 (três) primeiros classificados
OM Net: 3 (três) primeiros classificados
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Os prémios não são acumuláveis sendo a classificação definida segundo os seguintes critérios:
No caso de um jogador obter a mesma classificação gross e net (ex. 1º gross/ 1º net, 2º gross/ 2º net, 3º gross/ 3º net)
a classificação gross prevalece sob a classificação net.
No caso de um jogador obter classificações diferentes gross e net (ex. 1º gross/2º net, 2º gross/1º net, 3º gross/2º
net) prevalece a melhor classificação.
No caso de não ser possível apurar os três primeiros classificados nas Ordens de Mérito, por se verificar um empate
entre dois ou mais jogadores, será estabelecida a classificação final atendendo ao valor, em pontos, mais elevado
obtido numa prova. Se prevalecer o empate, a classificação será em função do maior número de participações nos
torneios, após o que se efetuará um sorteio, caso o empate continue a manter-se.

7. Provas da Ordem de Mérito 2015
DATA

PROVA

CAMPO

8/MARÇO

1.ª PROVA

CURIA

12/ABRIL

2.ª PROVA

MONTEBELO

9/MAIO

3.ª PROVA

ROYAL ÓBIDOS

20/JUNHO

4.ª PROVA

CURIA

26/SETEMBRO

5.ª PROVA

MONTEBELO

17/OUTUBRO

6.ª PROVA

BOM SUCESSO

7/NOVEMBRO

7.ª PROVA

CURIA

8. Prémios e ofertas
Sempre que haja um prémio ou uma lembrança a sortear (por ex.º: material de golfe, caixas ou garrafas de vinhos,
merchandising de patrocinadores, etc.) e o(a) jogador(a) premiado(a) não se encontrar presente na distribuição dos
prémios (e na ausência de aviso prévio à Comissão Técnica), o prémio/a lembrança reverterá para a tômbola, sendo
realizado novo sorteio entre todos os jogadores presentes. Por outro lado, os troféus não entregues aos respetivos
vencedores ficarão à disposição dos mesmos para serem levantados nas instalações da Quinta das Lágrimas Clube de
Golfe, por um período de 30 dias a contar da data do torneio, após o que o Clube assumirá o não interesse do jogador
no troféu e decidirá o destino a dar-lhe.

9. Faltas e desistências
A inscrição e posterior desistência ou falta de jogadores às provas da OM pode, por um lado, impedir a participação
de outros jogadores nas provas mais concorridas, e, por outro lado, lesar o Clube (green fees, bar de campo e
almoços acordados, etc.). Por ser uma situação que afeta os interesses de todos, solicitamos a maior atenção de todos
os jogadores para o seguinte:
a) a partir da data de encerramento das inscrições, só serão aceites desistências que cheguem ao conhecimento da
Comissão Técnica até às 18 horas da véspera da prova;
b) a partir dessa data, todos os encargos em questão ficam em dívida;
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c) se algum jogador desistir posteriormente àquela data, ou não comparecer, ficará a dever à QLCG todos os
encargos assumidos e pagos por esta, salvo se a sua desistência se deva a motivo de força maior e seja comunicada
atempadamente à Comissão Técnica da prova;
d) qualquer jogador nesta situação ficará impedido de se inscrever em qualquer outra competição organizada pela
QLCG até proceder ao pagamento do valor em dívida.

10. Suspensão da prova
No caso de uma prova ser temporariamente suspensa devido à ocorrência de situações perigosas (por ex.
Relâmpagos, trovoada iminente, etc.) o jogador deve interromper o seu jogo imediatamente.
A suspensão da prova será assinalada por um toque prolongado de buzina.

11. Resultado da prova - prova encerrada
Considera-se que o resultado da prova foi oficialmente anunciado, quando a folha de resultados finais for colocada
no painel reservado a esse efeito.
Considera-se a prova encerrada passados 15 minutos dos resultados finais terem sido colocados no painel reservado
a esse efeito.

12. Mau comportamento
Não será tolerada qualquer forma de mau comportamento. A comissão técnica reserva o direito de agir em
conformidade.

13. Anulação e alteração da competição
A Comissão Técnica do QLCG poderá:
-Completar ou alterar o presente regulamento
-Suspender ou cancelar qualquer prova
-Anular ou cancelar a competição.
A Comissão Técnica é soberana em qualquer situação.

14. Comissão técnica de cada prova
Para cada prova existirá uma Comissão Técnica que será constituída, no mínimo, por 3 elementos. A constituição da
Comissão Técnica será comunicada previamente, aquando da divulgação de cada prova. Só à Comissão Técnica
nomeada para cada prova compete atender e decidir sobre quaisquer pedidos de esclarecimento ou reclamações
referentes.

A Direção da Quinta das Lágrimas Clube de Golfe
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