
CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DE JOGADORES PARA REPRESENTAR A QUINTA DAS 
LÁGRIMAS CLUBE DE GOLFE EM 2021 

1. CRITÉRIOS GERAIS 

1.1 Definição no início da época das provas em que o clube vai participar;  

1.2 Seleção realizada até duas semanas antes da data de cada prova, 
considerando os resultados até esse momento;  

1.3 Em provas de equipas, quando o clube decidir participar com duas ou mais 
equipas, uma delas deve ser constituída por jogadores juniores (jovens com 
menos de 18 anos), podendo ser completada com jogadores maiores de idade.  

1.4 O capitão poderá escolher (wild card), em caso de representação por 
equipas um elemento (equipas de até 4 jogadores) ou dois elementos (equipas 
de 5 ou mais jogadores). Na escolha do wild card, o capitão terá 
nomeadamente em conta o registo de resultados, o nível atual de jogo, a 
experiência e o histórico do jogador. 

1.5 Em provas por equipas o Clube deve contar com a presença do Capitão, ou 
Vice-Capitão ou de um jogador da equipa pré designado com as funções 
inerentes ao cargo de Capitão.  

1.6 Um jogador selecionável deixa de o ser se incorrer no ponto 1 no Art. 9º 
dos Estatutos do Clube.  

2. CRITÉRIOS ESPECÍFICOS 

2.1 PITCH AND PUTT 

 
  

 
*Por “últimos 6 meses competitivos” deve-se entender os últimos 6 meses nos quais a prática competitiva foi 

permitida pela lei portuguesa e dinamizada pela F.P.G ou A.G.N.P. Este período é calculado de forma contínua ou 

interrupta/intercalada e não considerará nomeadamente lapsos competitivos derivados de restrições pandémicas. 

2.2 GOLFE 

Quinta das Lágrimas Clube de Golfe 
+351 239802388 

geral@quintadaslagrimasgolfe.pt 

www.quintadaslagrimasgolfe.pt

Pitch and Putt  A B

Provas realizadas no Old 
Course da Quinta das 

Lágrimas

Handicap Resultado médio (pancadas relativas ao par) 
das 3 melhores provas disputadas no Ranking 
de P&P na Quinta das Lágrimas das últimas 5 

disputadas.

Fator de ponderação 0,50 0,50

Pitch and Putt  A B

Provas realizadas fora do Old 
Course da Quinta das 

Lágrimas

Handicap Resultado médio (pancadas relativas ao par) 
das 3 melhores provas disputadas fora do Old 
Course da Quinta das Lágrimas, organizadas 
pela F.P.G ou A.G.N.P nos últimos 6 meses 

competitivos.*

Fator de ponderação 0,25 0,75

      Golfe  A B

Competições Gross Handicap Resultado médio (stableford gross) das 3 
melhores provas disputadas na Ordem de 

Mérito da Quinta das Lágrimas das últimas 5 
provas realizadas.

Fator de ponderação 0,50 0,50

Competições Net Resultado médio (stableford net) das 3 melhores provas 
disputadas na Ordem de Mérito da Quinta das Lágrimas das 

últimas 5 realizadas.

Fator de ponderação 1
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