2016
REGULAMENTO
Nos termos da Regra 33-1, e sem prejuízo das Condições de Competição de Aplicação
Permanente e Regras Locais, é estabelecido o seguinte regulamento:
Participação:
Prova aberta à participação Dos Subscritores do Porto Santo Golfe e convidados da
organização. Para fins de classificação existirão dois quadros de mérito; Subscritores e
Convidados.
Torneios e Modalidade:
4 Torneios na Modalidade de Stableford Net, e 3 na modalidade Medal Net
Lista de Torneios:
21-05-2016
10-06-2016
16-07-2016
06-08-2016
10-09-2016
01-10-2016
12-12-2016

Torneio Amizade
Torneio Pico de Ana Ferreira
Torneio de Golfe Sociedade Desenvolvimento do Porto Santo
Torneio de "Summer Cup"
Torneio Cristovão Colombo
Torneio Aniversário do Campo
Torneio de Natal

Pontuação
A classificação para a Ordem de Mérito Anual será obtida através da soma dos pontos de
acordo com a classificação em cada torneio, sendo:
1º Lugar – 20 pontos
2º Lugar – 15 pontos
3º Lugar – 10 pontos
4º Lugar – 8 pontos
5º Lugar – 7 pontos
6º Lugar – 6 pontos
7º Lugar – 5 pontos
8º Lugar – 4 pontos
9º Lugar – 3 pontos
10º Lugar – 2 pontos
A partir do 11º lugar, inclusive – 1 ponto
No show – 0 pontos
No final são considerados somente os 6 melhores resultados.

Prémios
1º, 2º e 3º Lugar
1º Convidado
A entrega de prémios da Ordem de Mérito será no dia 12 de Dezembro depois do torneio
de Natal
Regras
As regras a aplicar são as aprovadas pelo R&A Rules Limited e as Regras Locais que serão
estabelecidas pela Comissão Técnica.
Os casos omissos no Regulamento serão decididos de forma definitiva pela Comissão
Técnica.
Inscrições
Serão feitas, de acordo com os termos de inscrição de cada torneio, pelos meios usados
para o mesmo fim.
Handicaps
O handicap máximo de jogo será de 28 para homens e de 36 para senhoras.
Marcas de saída:
Homens - tees amarelos / Senhoras - tees vermelhos / Juniores a definir caso a caso
Empates
O desempate será feito pela seguinte ordem: handicap mais baixo, e se o mesmo persistir,
os jogadores em questão terão que jogar um Play-off, morte súbita, com inicio no buraco 1
e assim consecutivamente até haver desempate.
Resultados da competição
Considera-se que o resultado da competição foi oficialmente anunciado quando a folha de
resultados for colocada no painel reservado para o efeito.
Alteração ao Regulamento
Em qualquer altura a comissão técnica pode:
Completar ou alterar o presente regulamento; suspender ou cancelar um dos torneios.
Comissão Técnica
Pedro Ascenso.
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