REGULAMENTO
RANKING ORDEM DE MÉRITO CITYGOLF
REBELO AFONSO 2018
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.COMPETIÇÃO: A Ordem de Mérito Citygolf Rebelo Afonso 2018 será constituída por sete provas de
Golfe, na modalidade Stableford, a realizar em vários campos na região do norte. A classificação dos
jogadores será contabilizada em função dos melhores cinco resultados, das sete provas do calendário.
2. PARTICIPAÇÃO: A competição é aberta a todos os jogadores filiados na FPG, e Federações congéneres
de outros países, com a licença atualizada e com Handicap EGA exato até 36 Homens, Senhoras e
Juniores, certificados pelo respetivo HomeClub, sem limite de idade. Poderão participar jogadores com
HCP do Clube, com HCP caducado e sem HCP, mas sem contar para a classificação do torneio e do
Ranking da Ordem de Mérito e sempre só se os responsáveis pelo campo onde se realiza a prova o
autorizarem. Será dada prioridade aos sócios CityNorte por ordem de inscrição, depois aos sócios do
campo onde for jogado e só depois aos outros jogadores.
3. INSCRIÇÕES: As inscrições deverão ser efetuadas através do telefone 229 563 401, nas receções do
CityGolf e do campo onde se realize a prova, assim como através do site www.citygolf.pt, até às 12:00
da véspera do dia do torneio. Horas de saída preferenciais deverão ser colocadas no campo
"observações" da ficha de inscrição e serão atendidas sempre que possível.
4. DESISTÊNCIAS: Se um jogador não comparecer após a divulgação do Draw, deverá comunicá-lo o
mais breve possível, ainda antes de se iniciar a prova. Se não comparecer na prova sem qualquer
aviso prévio, só poderá inscrever-se numa outra prova, pagando no ato de inscrição, o valor da
inscrição da prova em que faltou.
5. ORGANIZAÇÃO: A organização de cada prova será sempre da responsabilidade do clube CityNorte
em conjunto com o campo. Em cada prova será apresentado o respetivo regulamento.
6. MODALIDADE: Cada uma das 7 provas será disputada em 18 Buracos Singulares Stableford Net e
Gross.

7. HANDICAPS: Os Handicaps EGA máximos considerados são de 36,0 para Homens, Senhoras e
Juniores.
8. CLASSIFICAÇÕES: Serão elegíveis para as classificações das OM 2018 Gross e Net os sócios do
CityNorte e sócios dos outros campos.
A pontuação, para efeitos das classificações da OM 2018, será efetuada com base no somatório dos
pontos Stableford Gross e Net, de cada prova.
A classificação final será ordenada pela soma dos melhores cinco resultados individuais de cada
prova, entre as 7 possíveis, sendo o 1º lugar atribuído ao jogador com maior número de pontos.
Para a classificação final, cada jogador terá de ter participado em pelo menos 5 das 7 provas
possíveis.
9. PRÉMIOS: Em cada prova, serão atribuídos prémios aos:
1º Classificado Gross
1º, 2º e 3º Classificado Net
Nearest to The Pin
Longest Drive
Os prémios não são acumuláveis exceto o Nearest to The Pin e o Longest Drive.
A atribuição de prémios é condicionada à participação de pelo menos cinco jogadores.

Prémios Especiais Ranking Ordem de Mérito 2018
- Oferta da Quota 2019 do Citygolf ao 1º Classificado Net do Ranking da OM
10. VALOR DAS INSCRIÇÕES: O valor de cada green fee será definido no regulamento próprio de cada
prova.
11. EMPATES: Em caso de empate, no final do Ranking da OM 2018, o respetivo desempate será feito
respetivamente pelo melhor resultado dos cinco resultados apurados e por aí sucessivamente
(segundo melhor resultado, terceiro...). Se ainda assim persistir o empate, este será desfeito em
Gross a favor do Handicap EGA mais alto e em Net, a favor do Handicap EGA mais baixo. Em última
instância, será feito o desempate por sorteio.
12. REGRAS: As Regras a aplicar são as aprovadas pelo R&A Rules Limited, assim como as Regras
Locais que serão as estabelecidas pelas respetivas Comissões Técnicas.
13. INCUMPRIMENTO DE CONDIÇÃO ESTABELECIDA NO REGULAMENTO: Exceto quando se
estabeleça penalidade diferente, a violação de qualquer condição estabelecida neste Regulamento
implica a Desclassificação do Jogador. Os casos omissos no Regulamento serão decididos de forma
definitiva pela Comissão de Torneios.

14. RESULTADOS DA COMPETIÇÃO – COMPETIÇÃO ENCERRADA: Considera-se que o resultado da
competição foi oficialmente encerrado após a afixação da folha de resultados finais em local próprio
reservado para o efeito.
15. ANULAÇÃO E ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO: Em qualquer altura a Comissão de Torneios
poderá completar ou alterar o presente regulamento; alterar, suspender ou cancelar qualquer das
provas; anular ou cancelar a Ordem de Mérito.
17. MAU COMPORTAMENTO: Não será tolerada qualquer forma de mau comportamento. A
Comissão Técnica/Torneios reserva-se o direito de agir em conformidade.
18. COMISSÃO TÉCNICA: Serão designados oportunamente pela Comissão de Torneios/Técnica.

Senhora da Hora, 20 de Janeiro de 2018

