RANKING 2018
ORDEM DE MÉRITO EULEUTÉRIO
Regulamento
Nos termos da Regra 33-1, e sem prejuízo das Condições de Competição de
Aplicação Permanente da FPG, é estabelecido o seguinte Regulamento:
1.
PARTICIPAÇÃO:
A competição é aberta a todos os sócios Clube de Golfe Braga com HCP EGA em
vigor.
2.
ORDEM DE MÉRITO:
Existirão 2 Ordens de Mérito: NET e GROSS
O Ranking é composto por 6 torneios, só estes contam para as Ordens de Mérito,
conforme está no calendário do ano.
1. Vidago
2. Amarante
3. Mondariz
4. Ria de Vigo
5. Miramar
6. Ponte de Lima
GROSS: Para apurar o Campeão Absoluto do clube em Gross contarão os 3
melhores resultados obtidos ao longo do ano nas provas do Ranking
NET: Para apurar o Campeão do clube em NET e Vencedor da JOIA
EULEUTÉRIO contarão os 3 melhores resultados obtidos ao longo do ano nas 5
provas do Ranking até ao torneio aniversário. Antes do torneio Aniversário os
pontos serão reduzidos para metade e esta prova contará a dobrar.
3.
MODALIDADES:
Os torneios são disputados na modalidade de Stableford.
4. CLASSIFICAÇÕES:
Para efeitos de classificação final serão apenas considerados os 3 torneios em que cada
jogador obteve maior pontuação.
A pontuação será feita com base no somatório dos pontos Stableford obtidos em cada
torneio.
5.
PREMIOS DO RANKING (ORDEM DE MÉRITO):
1º NET
2º NET
3º NET
1º GROSS
2º GROSS
3º GROSS
6.

EMPATES:

No caso de se registarem empates nos primeiros lugares das classificações finais, o
desempate será feito, sucessivamente por HCP EGA mais baixo, obtidos pela média
ponderada dos Handicap de entrada nos torneios.
7.
REGRAS:
As regras a aplicar são as aprovadas pelo “Royal and Ancient Golf Club of St.
Andrews” e as Regras Locais que serão estabelecidas pela Comissão Técnica.
8.
ANULAÇÃO E ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO:
Em qualquer altura, a Comissão Técnica poderá complementar ou alterar o presente
Regulamento ou Cancelar qualquer dos torneios.
9.
COMISSÃO TÉCNICA:
A Comissão técnica de cada prova será constituída por 3 membros da direcção do clube
Só à Comissão Técnica compete atender e decidir sobre quaisquer pedidos de
esclarecimento ou reclamações referentes às provas e torneios da Clube Golfe de Braga.
A Constituição da Comissão Técnica nos torneios do Ranking será divulgada,
previamente, para cada torneio.

Torneio Ordem de Mérito CGB
REGULAMENTO
Nos termos da Regra 33-1, e sem prejuízo das Condições de Competição de Aplicação
Permanente da FPG, é estabelecido o seguinte Regulamento:
1.
PARTICIPAÇÃO:
A competição é aberta a todos os jogadores filiados na Federação Portuguesa de Golfe, com
Handicap Exacto EGA certificado pelo respectivo “home-club”.
2.

MODALIDADE:
2.1 Individual
O torneio será disputado em 18 buracos, na modalidade individual Stableford.

3.
HANDICAPS:
Os handicaps EGA máximos considerados são de:
36,0 para Homens e Senhoras
4.
INSCRIÇÕES:
Deverão chegar as inscrições ao Clube Golfe Braga por email (clubegolfebraga@gmail.com);
por inscrição no clube; ou pelo formulário online (www.clubegolfebraga.com).
O preço da inscrição por participante é:
Será definido a cada torneio
5.

PRÉMIOS:
5.1 Sócios CGB

1º,2º e 3º GROSS

1º Gross Juniores

1º Gross Jovens

1º Gross Mid-Amateur

1º Gross Senior

1º,2º e 3º NET

1º Net Juniores

1º Net Jovens

1º Net Mid-Amateur

1º Net Senior

5.1 Convidados CGB
1º Gross Convidados
1º Net Convidados
Os prémios não são acumuláveis, prevalecendo o GROSS sobre o NET; seguido pela

posição da classificação da Classificação da categoria.
6.
EMPATES:
Os desempates serão efectuados com base nos resultados obtidos nos últimos 9, 6 e 3 buracos.
Em caso de subsistir o empate, o desempate será feito pelo handicap de jogo mais baixo e
finalmente por sorteio.
7.
REGRAS:
As regras a aplicar são as aprovadas pelo “Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews” e as
Regras Locais que serão estabelecidas pela Comissão Técnica.
8.

HORA DE SAÍDA:

O jogador deve comparecer com 10 minutos de antecedência no tee.
A chegada 15 minutos depois da sua hora de saída, ser-lhe-á aplicada a penalidade de duas
pancadas
Após 15 minutos depois da hora e na ausência de razões que a justifiquem será desclassificado.
9.
SUSPENSÃO DA COMPETIÇÃO:
Em conformidade com a nota à Regra 6-8b, no caso de a competição ser suspensa devido à
ocorrência de situações perigosas (por ex.: relâmpagos, trovoada eminente, etc.), os jogadores
devem interromper o seu jogo imediatamente.
A suspensão da competição devido a situações perigosas será assinalada por um toque
prolongado de buzina.
O recomeço da competição será assinalado por dois toques curtos de buzina
Penalidade por infracção a esta condição – desclassificação.
10.
RESULTADOS DA COMPETIÇÃO – COMPETIÇÃO ENCERRADA:
Os jogadores/equipas têm direito a reclamar os resultados dentro de 15 minutos após a
publicação dos resultados.
Considera-se encerrada a prova, 30 minutos após a publicação dos resultados finais.
11. ANULAÇÃO E ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO:
Em qualquer altura a Comissão Técnica poderá:
Completar ou alterar o presente Regulamento;
Anular ou cancelar a Competição.
Os casos omissos no Regulamento serão decididos de forma definitiva pela Comissão Técnica.
12. COMISSÃO TÉCNICA:
A Comissão técnica da prova será constituída por 3 membros do Clube Golfe de Braga.

RANKING ORDEM DE MÉRITO PITCH AND PUTT
2018
Regulamento
Nos termos da Regra 33-1, e sem prejuízo das Condições de Competição de
Aplicação Permanente da FPG, é estabelecido o seguinte Regulamento:
1.
PARTICIPAÇÃO:
A competição é aberta a todos os sócios Clube de Golfe Braga com HCP PITCH AND
PUTT em vigor.
2.
ORDEM DE MÉRITO:
Existirão 2 Ordens de Mérito: NET e GROSS
O Ranking é composto por 8 torneios, só estes contam para as Ordens de Mérito,
conforme está no calendário do ano e contará os 5 melhores resultados para apurar os
vencedores.
1. 28 Janeiro
2. 31 Março
3. 14 Abril
4. 19 Maio
5. 30 Junho
6. 21 Julho
7. 25 Agosto
8. 13 Outubro
9. 10 Novembro
3.
MODALIDADES:
Os torneios são disputados na modalidade de Stableford.
4. CLASSIFICAÇÕES:
Para efeitos de classificação final serão apenas considerados os 5 torneios em que cada
jogador obteve maior pontuação.
A pontuação será feita com base no somatório dos pontos Stableford obtidos em cada
torneio.
5.
PREMIOS DO RANKING (ORDEM DE MÉRITO):
1º NET
2º NET
3º NET
1º GROSS
2º GROSS
3º GROSS
6.
EMPATES:
No caso de se registarem empates nos primeiros lugares das classificações finais, o
desempate será feito, sucessivamente por HCP EGA mais baixo, obtidos pela média
ponderada dos Handicap de entrada nos torneios.
7.

REGRAS:

As regras a aplicar são as aprovadas pelo “Royal and Ancient Golf Club of St.
Andrews” e as Regras Locais que serão estabelecidas pela Comissão Técnica.
8.
ANULAÇÃO E ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO:
Em qualquer altura, a Comissão Técnica poderá complementar ou alterar o presente
Regulamento ou Cancelar qualquer dos torneios.
9.
COMISSÃO TÉCNICA:
A Comissão técnica de cada prova será constituída por 3 membros da direcção do clube
Só à Comissão Técnica compete atender e decidir sobre quaisquer pedidos de
esclarecimento ou reclamações referentes às provas e torneios da Clube Golfe de Braga.
A Constituição da Comissão Técnica nos torneios do Ranking será divulgada,
previamente, para cada torneio.

Torneio Pitch and Putt
2018
REGULAMENTO
Nos termos da Regra 33-1, e sem prejuízo das Condições de Competição de Aplicação
Permanente da FPG, é estabelecido o seguinte Regulamento:
1.
PARTICIPAÇÃO:
A competição é aberta a todos os jogadores filiados na Federação Portuguesa de Golfe, com
Handicap Pitch and Putt certificado pelo respectivo “home-club”.
No entanto admite-se a participação nesta prova de jogadores com Handicap EGA
A prioridade na admissão é dada aos sócios do Clube Golfe de Braga e convidados
2.

MODALIDADE:
2.1 Individual
O torneio será disputado em 18 buracos, na modalidade individual Stableford.

3.
HANDICAPS:
Os handicaps de Pitch and Putt máximos considerados são de 21,0 para todos os jogadores.
4.
INSCRIÇÕES:
Deverão chegar as inscrições ao Clube Golfe Braga por email, por inscrição no clube, ou pelo
formulário online (www.clubegolfebraga.com) até 2 dias antes da data da realização da prova.
No caso de as inscrições excederem o limite será dada prioridade aos sócios do Clube Golfe
Braga e convidados, a seguir serão aceites os jogadores pela sua ordem de inscrição.
O preço da inscrição por participante é definida em cada prova individualmente.
Neste valor está incluído o green-fee de jogo e prémios em disputa. Não inclui volta de treino,
bolas de treino, ou qualquer meio de transporte de jogadores, caddies e/ou sacos de golfe, etc.
5.

PRÉMIOS:
5.1 Geral
1º, 2º e 3º Gross
1º, 2º e 3º Net
6.

EMPATES:
6.1 Classificação individual
Os desempates serão efectuados com base nos resultados obtidos nos últimos 9, 6 e 3 buracos,
mesmo que as saídas sejam em sistema shot-gun.
Em caso de subsistir o empate, o desempate será feito pelo handicap de jogo mais baixo e
finalmente por sorteio.
7.
REGRAS:
As regras a aplicar são as aprovadas pelo “Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews” e as
Regras Locais que serão estabelecidas pela Comissão Técnica.

8.
HORA DE SAÍDA:
O jogador deve comparecer com 10 minutos de antecedência no tee.
A chegada 15 minutos depois da sua hora de saída, ser-lhe-á aplicada a penalidade de duas
pancadas
Após 15 minutos depois da hora e na ausência de razões que a justifiquem será desclassificado.
9.

SUSPENSÃO DA COMPETIÇÃO:

Em conformidade com a nota à Regra 6-8b, no caso de a competição ser suspensa devido à
ocorrência de situações perigosas (por ex.: relâmpagos, trovoada eminente, etc.), os jogadores
devem interromper o seu jogo imediatamente.
A suspensão da competição devido a situações perigosas será assinalada por um toque
prolongado de buzina.
O recomeço da competição será assinalado por dois toques curtos de buzina
Penalidade por infracção a esta condição – desclassificação.
10.
RESULTADOS DA COMPETIÇÃO – COMPETIÇÃO ENCERRADA:
Os jogadores/equipas têm direito a reclamar os resultados dentro de 15 minutos após a
publicação dos resultados.
Considera-se encerrada a prova, 30 minutos após a publicação dos resultados finais.
11. ANULAÇÃO E ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO:
Em qualquer altura a Comissão Técnica poderá:
Completar ou alterar o presente Regulamento;
Anular ou cancelar a Competição.
Os casos omissos no Regulamento serão decididos de forma definitiva pela Comissão Técnica.
12. COMISSÃO TÉCNICA:
A Comissão técnica da prova será constituída por 3 membros, do Clube.

Campeão Pares Clube Golfe Braga
28 de Julho 2018
REGULAMENTO
Nos termos da Regra 33-1, e sem prejuízo das Condições de Competição de
Aplicação Permanente da FPG, é estabelecido o seguinte Regulamento:
1.
PARTICIPAÇÃO:
A competição é aberta a todos os sócios do Clube Golfe de Braga filiados na
Federação Portuguesa de Golfe e com Gestão do home-club no Clube Golfe de Braga
2.

MODALIDADE:

2.1 Pares – Four Ball Better Ball
O torneio será disputado em 18 buracos, na modalidade pares Four Ball Better Ball Stableford.

Cada um dos Jogador joga individualmente com uma bola. O melhor resultado de cada
buraco é que conta para o apuramento final do resultado da dupla.
3.
a.

HANDICAPS:
Os handicaps EGA máximos considerados são de:
36,0 para Homens e Senhoras
54,0 para Juniores

4.
Inscrições:
A prova será disputada em simultâneo com o Match Clube Golfe de Braga Vs Vidago
Camba.
5.

PRÉMIOS:

Par Campeão, Vice-Campeão e 3º GROSS CGB (a entregar no torneio aniversário)
Par Campeão, Vice-Campeão e 3º NET CGB (a entregar no torneio aniversário)

a. Não haverá acumulações de prémios, prevalecendo o GROSS sobre o NET, e de
seguida pelo lugar de classificação.
6.
EMPATES:
a. Os desempates serão efectuados com base nos resultados obtidos nos últimos 9, 6 e
3 buracos, mesmo que as saídas sejam em sistema shot-gun.
b.
Em caso de subsistir o empate, o desempate será feito pelo handicap de jogo
mais baixo e finalmente por sorteio.
7.
REGRAS:
a.
As regras a aplicar são as aprovadas pelo “Royal and Ancient Golf Club of St.
Andrews” e as Regras Locais que serão estabelecidas pela Comissão Técnica.
9.
SUSPENSÃO DA COMPETIÇÃO:
a.
Em conformidade com a nota à Regra 6-8b, no caso de a competição ser
suspensa devido à ocorrência de situações perigosas (por ex.: relâmpagos, trovoada
eminente, etc.), os jogadores devem interromper o seu jogo imediatamente.

b.
A suspensão da competição devido a situações perigosas será assinalada por um
toque prolongado de buzina.
c.
O recomeço da competição será assinalado por dois toques curtos de buzina
d.
Penalidade por infracção a esta condição – desclassificação.
10.
RESULTADOS DA COMPETIÇÃO – COMPETIÇÃO ENCERRADA:
a.
Os jogadores/equipas têm direito a reclamar os resultados dentro de 15 minutos
após a publicação dos resultados.
b.
Considera-se encerrada a prova, 30 minutos após a publicação dos resultados
finais.
11. ANULAÇÃO E ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO:
a.
Em qualquer altura a Comissão Técnica poderá:
· Completar ou alterar o presente Regulamento;
· Anular ou cancelar a Competição.
b.
Os casos omissos no Regulamento serão decididos de forma definitiva pela
Comissão Técnica.
12. COMISSÃO TÉCNICA:
A Comissão técnica de cada prova será constituída por três membros da direcção do
Clube Golfe de Braga.

Campeão Pares Clube Golfe Braga Pitch and Putt
28 de Outubro Pitch and Putt 2018
REGULAMENTO
Nos termos da Regra 33-1, e sem prejuízo das Condições de Competição de
Aplicação Permanente da FPG, é estabelecido o seguinte Regulamento:
1.
PARTICIPAÇÃO:
A competição é aberta a todos os sócios do Clube Golfe de Braga filiados na
Federação Portuguesa de Golfe e sócios do Clube Golfe de Braga
2.

MODALIDADE:

2.1 Pares – Four Ball Better Ball
O torneio será disputado em 18 buracos, na modalidade pares Four Ball Better Ball Stableford,
considerando, cada buraco, os melhores 9 buracos.

Cada um dos Jogador joga individualmente com uma bola. O melhor resultado de cada
buraco é que conta para o apuramento final do resultado da dupla.
3.
a.

HANDICAPS:
Os handicaps EGA máximos considerados são de:
21,0 para Homens e Senhoras
36,0 para Juniores

4.
Inscrições:
Clube Golfe de Braga – Telefone, email ou no clube
5.

PRÉMIOS:

Par Campeão, Vice-Campeão e 3º GROSS CGB (a entregar no torneio aniversário)
Par Campeão, Vice-Campeão e 3º NET CGB (a entregar no torneio aniversário)

a. Não haverá acumulações de prémios, prevalecendo o GROSS sobre o NET, e de
seguida pelo lugar de classificação.
6.
EMPATES:
a. Os desempates serão efectuados com base nos resultados obtidos nos últimos 9, 6 e
3 buracos, mesmo que as saídas sejam em sistema shot-gun.
b.
Em caso de subsistir o empate, o desempate será feito pelo soma de handicaps de
jogo mais baixo e finalmente por sorteio.
7.
REGRAS:
a.
As regras a aplicar são as aprovadas pelo “Royal and Ancient Golf Club of St.
Andrews” e as Regras Locais que serão estabelecidas pela Comissão Técnica.
9.
SUSPENSÃO DA COMPETIÇÃO:
a.
Em conformidade com a nota à Regra 6-8b, no caso de a competição ser
suspensa devido à ocorrência de situações perigosas (por ex.: relâmpagos, trovoada
eminente, etc.), os jogadores devem interromper o seu jogo imediatamente.

b.
A suspensão da competição devido a situações perigosas será assinalada por um
toque prolongado de buzina.
c.
O recomeço da competição será assinalado por dois toques curtos de buzina
d.
Penalidade por infracção a esta condição – desclassificação.
10.
RESULTADOS DA COMPETIÇÃO – COMPETIÇÃO ENCERRADA:
a.
Os jogadores/equipas têm direito a reclamar os resultados dentro de 15 minutos
após a publicação dos resultados.
b.
Considera-se encerrada a prova, 30 minutos após a publicação dos resultados
finais.
11. ANULAÇÃO E ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO:
a.
Em qualquer altura a Comissão Técnica poderá:
· Completar ou alterar o presente Regulamento;
· Anular ou cancelar a Competição.
b.
Os casos omissos no Regulamento serão decididos de forma definitiva pela
Comissão Técnica.
12. COMISSÃO TÉCNICA:
A Comissão técnica de cada prova será constituída por três membros da direcção do
Clube Golfe de Braga.

Taça Fundação Pitch and Putt
Ranking AGNP Pitch And Putt 2018
25 de Agosto de 2018
REGULAMENTO
Nos termos da Regra 33-1, e sem prejuízo das Condições de Competição de Aplicação
Permanente da FPG, é estabelecido o seguinte Regulamento:
1.
PARTICIPAÇÃO:
A competição é aberta a todos os jogadores filiados na Federação Portuguesa de Golfe, com
Handicap Pitch and Putt certificado pelo respectivo “home-club”.
No entanto admite-se a participação nesta prova de jogadores com Handicap EGA
A prioridade na admissão é dada aos sócios do Clube Golfe de Braga e convidados
2.

MODALIDADE:
2.1 Individual
O torneio será disputado em 18 buracos, na modalidade individual Stableford.

3.
HANDICAPS:
Os handicaps de Pitch and Putt máximos considerados são de 21,0 para todos os jogadores.
4.
INSCRIÇÕES:
Deverão chegar as inscrições ao Clube Golfe Braga por email, por inscrição no clube, ou pelo
formulário online (www.clubegolfebraga.com) até 2 dias antes da data da realização da prova.
No caso de as inscrições excederem o limite será dada prioridade aos sócios do Clube Golfe
Braga e convidados, a seguir serão aceites os jogadores pela sua ordem de inscrição.
O preço da inscrição por participante é:
Sócios CGB – 10 €
Sócios Junior Braga– Gratuito
Não Sócios – 15€
Neste valor está incluído o green-fee de jogo e prémios em disputa. Não inclui volta de treino,
bolas de treino, ou qualquer meio de transporte de jogadores, caddies e/ou sacos de golfe, etc.
5.

PRÉMIOS:
5.1 Geral
1º, 2º e 3º Gross
1º, 2º e 3º Net
5.2 Categorias
1º Gross Juniores
1º Gross Jovens

1º Gross Mid-Amateur

1º Gross Senior

1º Net Juniores

1º Net Mid-Amateur

1º Net Senior

1º Net Jovens

Os vencedores inscrevem o nome na taça: Prémios entregues no jantar anual de entrega de
Prémios
6.

EMPATES:
6.1 Classificação individual
Os desempates serão efectuados com base nos resultados obtidos nos últimos 9, 6 e 3 buracos,
mesmo que as saídas sejam em sistema shot-gun.

Em caso de subsistir o empate, o desempate será feito pelo handicap de jogo mais baixo e
finalmente por sorteio.
7.
REGRAS:
As regras a aplicar são as aprovadas pelo “Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews” e as
Regras Locais que serão estabelecidas pela Comissão Técnica.
8.
HORA DE SAÍDA:
O jogador deve comparecer com 10 minutos de antecedência no tee.
A chegada 15 minutos depois da sua hora de saída, ser-lhe-á aplicada a penalidade de duas
pancadas
Após 15 minutos depois da hora e na ausência de razões que a justifiquem será desclassificado.
9.
SUSPENSÃO DA COMPETIÇÃO:
Em conformidade com a nota à Regra 6-8b, no caso de a competição ser suspensa devido à
ocorrência de situações perigosas (por ex.: relâmpagos, trovoada eminente, etc.), os jogadores
devem interromper o seu jogo imediatamente.
A suspensão da competição devido a situações perigosas será assinalada por um toque
prolongado de buzina.
O recomeço da competição será assinalado por dois toques curtos de buzina
Penalidade por infracção a esta condição – desclassificação.
10.
RESULTADOS DA COMPETIÇÃO – COMPETIÇÃO ENCERRADA:
Os jogadores/equipas têm direito a reclamar os resultados dentro de 15 minutos após a
publicação dos resultados.
Considera-se encerrada a prova, 30 minutos após a publicação dos resultados finais.
11. ANULAÇÃO E ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO:
Em qualquer altura a Comissão Técnica poderá:
Completar ou alterar o presente Regulamento;
Anular ou cancelar a Competição.
Os casos omissos no Regulamento serão decididos de forma definitiva pela Comissão Técnica.
12. COMISSÃO TÉCNICA:
A Comissão técnica da prova será constituída por 3 membros, do Clube.

