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Ranking CGR 2016 
 

REGULAMENTO GERAL 

  
Nos termos da Regra 33-1, e sem prejuízo das Condições de Competição 
e Regras Locais de Aplicação Permanente da FPG, é estabelecido o 
seguinte Regulamento:  
 
1. PARTICIPAÇÃO: A competição é aberta a membros e não membros do Clube de 

Golfe Rilhadas com Handicap EGA atribuído, sem limite de idade.  

No entanto, os jogadores com HCP Clube, HCP Suspenso ou Caducado ou sem Handicap 

podem participar nesta prova, mas sempre sem contar quer para a classificação do próprio 

torneio quer para o Ranking.  

A prioridade na admissão é dada aos sócios do Clube de Golfe Rilhadas e pelo critério de 

ordem de chegada da inscrição. 

 

2. CALENDÁRIO:  
A Competição é composta por 10 Torneios, conforme o calendário:  

- 23 de Janeiro 2016 

- 13 de Fevereiro de 2016  

- 25 de Março de 2016 

- 23 de Abril de 2016 

- 28 de Maio de 2016 

- 25 de Junho de 2016 

- 23 de Julho de 2016 

- 03 de Setembro de 2016 

- 08 de Outubro de 2016 

- 26 de Novembro de 2016 
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3. CLASSIFICAÇÕES: A pontuação, para efeitos de classificação deste Ranking, será 

efectuada com base no somatório dos pontos Stableford Gross e Stableford Net de cada prova.  

O resultado net contará com um factor de ponderação de 65% e o resultado gross com 35%. 

A classificação final de cada prova será obtida pela soma das percentagens relativas dos 

resultados gross e net. 

Para pontuar para este ranking os jogadores terão, OBRIGATORIAMENTE, de participar num 

mínimo de 7 provas contando para a classificação final os seus 8 melhores resultados. 

 
4. PRÉMIOS: Após a última prova a contar para este ranking, serão atribuídos os seguintes 

prémios:  
- CAMPEÃO do Ranking CGR 2016 – Voucher de 500€ 
- Vice - CAMPEÃO do Ranking CGR 2016 – Voucher de 300€ 
- 3º Classificado do Ranking 2016 – Voucher de 200€ 
- 4º Classificado do Ranking 2016 – Voucher de 100€ 
- 5º Classificado do Ranking 2016 – Voucher de 50€ 
 

 

5. MODALIDADE: Os Torneios serão disputados na modalidade Stableford. Os resultados 

da prova são apurados através dos pontos Stableford Gross e Net efectuados, sendo o 1º 

lugar atribuído ao jogador com maior número de pontos em cada uma das vertentes (Gross e 

Net).  

 

6. HANDICAPS: Os Handicaps EGA máximos considerados são de 36,0 para Homens e 

Senhoras e Handicap de Clube de 54,0 para Juniores.  

 

7. REGRAS: As regras a aplicar são as aprovadas pelo R&A Rules Limited e as Regras 

Locais que serão estabelecidas pela Comissão Técnica. Os “Caddies” não podem ser 

profissionais de golfe.  
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8. EMPATES: No caso de se registarem empates para os 5 primeiros lugares da 

classificação final, o desempate será feito em Match-Play (18 buracos) a disputar em data a 

combinar entre os jogadores empatados e a Comissão Técnica. 

 

9. RECLAMAÇÕES: Qualquer irregularidade detectada pelos jogadores durante as 

provas deverão ser comunicadas á Comissão Técnica imediatamente, ou então, no final, mas 

sempre antes do marcador assinar o Cartão de Jogo do Jogador. A prova fica oficialmente 

encerrada 30 minutos após a afixação dos resultados no local. Os jogadores têm direito a 

reclamar o resultado do mesmo, dentro de quinze (15) minutos após a publicação dos 

resultados no local. Qualquer diferendo será resolvido, sem outro recurso, pela Comissão 

Técnica da prova.  

 

10. COMISSÃO TÉCNICA: A Comissão Técnica poderá alterar o presente regulamento, 

suspender ou cancelar qualquer prova. Todos os casos omissos serão resolvidos pela 

Comissão Técnica, sem recurso, nos termos da Regra 33-4.  

 

Rilhadas, 02 de Janeiro de 2016 

 

A COMISSÃO TÉCNICA DO CLUBE DE GOLFE RILHADAS  

António Vasconcelos, Manuel Sousa e Fernando Cunha 

 


