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Regulamento 

 

1. Participantes: Provas abertas a todos (as) sócios (as) e não sócios (as), com Handicap EGA activo 

até ao máximo de 28,0 (Homens) e 36,0 (Senhoras). 

 

 

2. Inscrições: Devem ser feitas através do nosso e-mail geral@estelagolf.pt, pelo site www.estelagolf.pt 

ou por telefone: 252 601 814, indicando o nome e apelidos, número da licença F.P.G., clube e e-mail. 

As inscrições encerram pelas 12h00 do dia anterior às provas. 

 

 

3. Modalidade de Jogo: Este Ranking englobará 7 provas a serem disputadas em cinco diferentes 

categorias: 

 

o Categoria Senhoras: As provas desta categoria serão: 

 

● reservadas às sócias do E.G.C.; 

● disputadas em competições individuais, na modalidade Stableford – Full Handicap – 

18 Buracos, e realizando-se as Saídas das Marcas Vermelhas; 

 

o Categoria Júnior: As provas desta categoria são: 

 

● reservadas aos sócios do E.G.C. com idade inferior a 30 anos à data de 31.12.2017; 

● disputadas em competições individuais, na modalidade Stableford – Full Handicap – 

18 Buracos, e realizando-se as Saídas das Marcas Amarelas; 

 

o Categoria Mid-Amateur: As provas desta categoria são: 

 

● reservadas aos sócios do E.G.C. com idade igual ou superior a 30 anos à data de 

31.12.2017; 

● disputadas em competições individuais, na modalidade Strokeplay – 18 Buracos, e 

realizando-se as Saídas das Marcas Amarelas;  
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o Categoria Sénior: As provas desta categoria são: 

 

● reservadas aos sócios do E.G.C., com idade igual ou superior a 50 anos à data de 

31.12.2017; 

● disputadas em competições individuais, na modalidade Stableford – Full Handicap – 

18 Buracos, e realizando-se as Saídas das Marcas Amarelas; 

 

o Categoria Convidados: As provas desta categoria são: 

 

● reservadas a não sócios (as) do E.G.C. 

● disputadas em competições individuais, na modalidade Stableford – Full Handicap – 

18 Buracos, com as Saídas das Marcas Amarelas; 

 

3.1. Qualquer jogador da Categoria Sénior que pretenda participar na Categoria Mid-Amateur 

tem de comunicar a sua intenção junto da Secretaria do E.G.C., no momento da inscrição na 

sua primeira prova. Esta decisão é vinculativa para todas as restantes provas do jogador 

neste Ranking; 

 

3.2. Qualquer jogador ou jogadora que inicie a sua participação neste Ranking na Categoria 

Convidados, jogará todas as restantes provas deste Ranking nessa mesma categoria, mesmo 

que no entretanto se tenha tornado sócio (a) do clube; 

 

3.3. Qualquer jogador ou jogadora com Handicap EGA superior aos limites indicados no ponto 

1 deste regulamento, poderá participar nas provas do Ranking, jogando, para o efeito, com o 

Handicap máximo acima referido. 

 

 

4. Regras: As regras a aplicar são as aprovadas pela R&A Rules Limited, conjuntamente com o Estatuto 

de Amador e Regras locais que forem aprovadas pela Comissão Técnica da Prova. 

 

De realçar para todas as provas deste Ranking: 
 

4.1. Os jogadores devem apresentar-se no Tee de Saída, 10 minutos antes da hora marcada 

para a sua partida; 
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4.2. Na ausência de razões que justifiquem abolir a penalidade de desclassificação prevista 

na Regra 33-7, se qualquer jogador chegar ao ponto de partida, pronto para jogar, dentro de 

cinco minutos depois da sua hora de partida, a penalidade por não sair à hora prevista é de 

duas pancadas de penalidade no primeiro buraco, por se tratar de uma competição por 

pancadas, em vez da desclassificação. Caso o jogador se apresente posteriormente, o 

mesmo será desclassificado; 

 

 

5. Classificações do Ranking: Com excepção da categoria Convidados, as classificações do Ranking 

das restantes categorias acima referidas serão estabelecidas em “Gross” e “Net”, sendo usado o 

sistema de pontuação seguidamente indicado: 

 

o Na modalidade de Stroke Play, da categoria Mid-Amateurs, serão consideradas as 

pancadas “Gross” e “Net” realizadas por cada jogador no final de cada prova; 

 

o Na modalidade de Stableford, das restantes categorias serão considerados os pontos 

“Gross” (excepto na categoria Convidados) e “Net” (em todas as categorias) alcançados por 

cada jogador no final de cada prova; 

 

Para efeitos de classificação geral final em todas as categorias são apenas consideradas as 5 (cinco) 

provas em que cada jogador obteve melhor resultado / pontuação, podendo, no entanto, o jogador 

participar em todas as provas. 

 

 

6. Prémios:  

 

6.1.  Em todas as provas do Ranking E.G.C. são atribuídos os seguintes troféus, não sendo estes 

acumuláveis, e prevalecendo a classificação “Gross” sobre a “Net”: 

 

o Nas categorias de Senhoras, Júnior, Mid-Amateurs e Sénior: 1.º “Gross” e 1º “Net” 

o Na categoria Convidados: 1.º “Net”; 

 

6.2.  No final do Ranking EGC serão distribuídos os seguintes troféus e atribuídos os seguintes 

prémios aos vencedores de cada categoria, não sendo estes acumuláveis, e prevalecendo a 

seguinte hierarquia: 
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o Categoria Senhoras:  

 

● 1ª classif. “Net”: Troféu e Prémio de 200 €, a descontar na quota E.G.C. de 2018; 

● 1ª classif. “Gross”:  Troféu e Prémio de 100 €, a descontar na quota E.G.C. de 2018; 

 

o Categoria Júnior:  

 

● 1º classif. “Net”: Troféu e Prémio de 100 €, a descontar em material de golf adquirido na 

loja do E.G.C.; 

● 1º classif. “Gross”: Troféu e Prémio 50 €, a descontar em material de golf adquirido na 

loja do E.G.C.;  

 

o Categoria Mid-Amateur:  

 

● 1ª classif. “Gross”: Troféu e Prémio de 200 €, a descontar na quota E.G.C. de 2018; 

● 1ª classif. “Net”:  Troféu e Prémio de 100 €, a descontar na quota E.G.C. de 2018; 

 

o Categoria Sénior: 

 

● 1ª classif. “Net”: Troféu e Prémio de 200 €, a descontar na quota E.G.C. de 2018; 

● 1ª classif. “Gross”:  Troféu e Prémio de 100 €, a descontar na quota E.G.C. de 2018; 

  

o Categoria Convidados:  

 

● 1ª classif. “Net”: Troféu e Prémio de isenção do pagamento de joia na inscrição de sócio 

do E.G.C. de 2018; 

 

6.3. Para que os prémios acima referidos sejam atribuídos, cada categoria terá de ter uma média de 

6 jogadores por prova do Ranking, com excepção da categoria Júnior que terá que ter uma média 

de 4 jogadores por prova do Ranking. 
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7. Situações de Desempate:  

 

7.1. Em todas as provas do Ranking E.G.C. no caso de empate nas classificações “Gross” e / ou 

“Net”, o desempate será feito da seguinte forma: 

 

I. Em caso de empate o desempate será feito sucessivamente pelo melhor resultado obtido nos 

últimos 9, últimos 6, últimos 3 buracos do campo, e finalmente pelo melhor resultado obtido 

no buraco 18. 

 

II. Se ainda assim o empate persistir, será resolvido da seguinte forma: 

 

a) No apuramento dos Premiados “Gross” de cada categoria, será vencedor o jogador com 

Handicap EGA mais alto à data da prova; 

b) No apuramento dos Premiados “Net” de cada categoria, será vencedor o jogador com 

Handicap EGA mais baixo à data da prova; 

 

III. Se ainda assim o empate persistir, o desempate, será resolvido por sorteio. 

 

7.2. Em caso de empate nas classificações finais “Gross” e / ou “Net” do Ranking o desempate será 

feito da seguinte forma: 

 

I. Em caso de empate o desempate será feito sucessivamente pelos 5º, 4º, 3º e 2º melhores 

resultados nas provas; 

 

II. Se ainda assim o empate persistir, será tido em consideração o melhor resultado em qualquer 

uma das outras provas do Ranking não consideradas na contabilização dos cinco melhores 

resultados do jogador; 

 

III. Se ainda assim o empate persistir, será resolvido da seguinte forma: 

a) No apuramento dos Premiados “Gross” de cada categoria será vencedor o jogador com 

Handicap EGA mais alto a 26 de Janeiro de 2017; 

b) No apuramento dos Premiados “Net” de cada categoria será vencedor o jogador com 

Handicap EGA mais baixo a 26 de Janeiro de 2017; 

 

IV. Se ainda assim o empate persistir, o desempate será resolvido por sorteio; 
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8. Valor da Inscrição:  

 

o Inscrição + Bar de Campo em cada prova: 

  

● Sócios E.G.C.:  

● Adulto: 15,00 €  

● Júnior: 9,00 € 

● Sócio semana: 25,00 €  

 

● Não-sócio E.G.C.: 

● Adulto: 35,00 € 

● Júnior: 18,00 € 

 

 

9. Draw: O Draw será feito considerando formações de 3 jogadores e ordenadas por ordem crescente 

do Handicap EGA, por categoria (Senhoras, Júnior, Mid-Amateur e Sénior, sendo os Convidados 

integrados em termos de saídas nas 4 categorias acima referidas), realizando-se essas saídas do 

Tee 1, a partir das 8h30. Consulte o draw em www.estelagolf.pt. 

 

 

10. Anulação e alteração ao regulamento – Em qualquer altura, a Comissão Técnica poderá: completar 

ou alterar o presente regulamento, anular, suspender ou cancelar qualquer prova. A Comissão 

Técnica decidirá, sem recurso, sobre quaisquer dúvidas ou omissões respeitantes a este 

Regulamento, para além das competências que lhe são conferidas pelas Regras de Golfe. A sua 

decisão será soberana. 

 

 

11. Comissão Técnica da Prova: A do Estela Golf Club. 

 

 

12. Apuramento para as Equipas que representarão o Clube:  

 

o Categoria Senhoras:  

 

● O ranking desta categoria contará para o apuramento de uma equipa (4 jogadoras) de 
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senhoras que representará o Estela Golf Club nas eliminatórias do Expresso BPI a 

realizar no Estela Golf Club; 

● Serão apuradas 3 jogadoras através da classificação Net; 

● 1 jogadora será indicada através de “wild card” atribuído pela coordenadora da equipa 

das senhoras, oportunamente designada para o efeito pela Direcção do Clube; 

● As referidas 4 jogadoras terão que ser maiores que 21 anos, conforme regulamento do 

Expresso BPI; 

 

o Categoria Mid-Amateurs: 

 

● O ranking desta categoria contará para o apuramento da equipa (6 jogadores) de Mid-

Amateur que irá representar o Estela Golf Club no Campeonato Nacional de Clubes – 

Mid-Amateur a realizar no Morgado do Reguengo nos dias 3 e 4 Junho 2017; 

● Serão apurados 5 jogadores através da classificação Gross; 

● 1 jogador será indicado através de “wild card” atribuído pelo coordenador da equipa Mid-

Amateur, oportunamente designado para o efeito pela Direcção do Clube; 

 

o Categoria Sénior: 

 

● O ranking desta categoria contará para o apuramento da equipa (4 jogadores) de 

Seniores que irá representar o Estela Golf Club no Campeonato Nacional de Clubes - 

Seniores a realizar no Aroeira 1 nos dias 10 e 11 Junho 2017; 

● Serão apurados 2 jogadores através da classificação Gross; 

● Serão apurados 2 jogadores através da classificação Net; 

 

12.1. Para efeitos de classificação de apuramento para estas três supra-referidas equipas, serão 

apenas consideradas as 4 (quatro) provas em que cada jogador obteve melhor resultado / pontuação 

nas cinco primeiras provas do Ranking, podendo, no entanto, o jogador participar em todas essas 

cinco provas. 

 

12.2. Em caso de empate nas classificações finais de apuramento o desempate será feito da seguinte 

forma: 

 

I. Em caso de empate, o desempate será feito sucessivamente pelos 3º e 2º melhores 

resultados nas provas; 
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II. Se ainda assim o empate persistir, será tido em consideração o resultado na outra prova 

do Ranking não considerada na contabilização dos quatro melhores resultados do jogador 

para o apuramento da equipa; 

 

III. Se ainda assim o empate persistir, será resolvido da seguinte forma: 

 

a) No apuramento dos “Gross” de cada categoria, será vencedor o jogador com 

Handicap EGA mais alto a 26 de Janeiro de 2017; 

b) No apuramento dos “Net” de cada categoria será vencedor o jogador com 

Handicap EGA mais baixo a 26 de Janeiro de 2017; 

 

IV. Se ainda assim o empate persistir, o desempate será resolvido por sorteio; 

  

12.3. Relativamente aos sócios residentes a mais de 200 km do E.G.C., e previsivelmente sem 

possibilidade de participar nas referidas provas do ranking de apuramento para as equipas, poderão 

os mesmos enviar para o respectivo coordenador da equipa, até ao dia 14 de Maio de 2017, um total 

de 4 cartões de resultados realizados em torneios homologados. Os referidos cartões terão que 

obrigatoriamente ser realizados em campos PAR 70 ou superior e os torneios terão que ser realizados 

na mesma modalidade de jogo do ranking de apuramento de cada equipa, i é, Mid-Amateurs em 

Strokeplay e Senhoras e Sénior em Stableford.  Na eventualidade desses sócios conseguirem 

participar em algumas provas do ranking, esses resultados contarão obrigatoriamente para os acima 

referidos 4 cartões de resultados. 

 

12.4. A participação nestas equipas, é reservada única e exclusivamente, aos sócios E.G.C. que 

tenham o seu “home-club” no E.G.C..  

 


