
 

Ranking Sodicentro de Pitch & Putt 2022 - | Quinta das Lágrimas – Clube de Golfe  

telef.: +351 935848122 | e-mail: Competições@quintadaslagrimasgolfe.pt | site: www.quintadaslagrimasgolfe.pt 

 

REGULAMENTO REVISTO  
RANKING SODICENTRO P&P 2022 

 

1. Geral 

O Ranking Sodicentro de P&P 2022 da Quinta das Lágrimas Clube de Golfe (QLCG) tem início a 

de 22 de Janeiro e termina a 23 de Outubro de 2022, sendo disputada num total de 7 provas. A 

participação na competição é aberta a todos os jogadores filiados na Federação Portuguesa de 

Golfe (FPG), desde que preencham as restantes condições do Regulamento, embora para 

efeitos de classificação apenas sejam considerados os sócios da QLCG. 

 

2. Inscrições 

Inscrições abertas aos sócios da Quinta das Lágrimas Clube de Golfe e restantes Clubes. 

As inscrições podem ser feitas na Academia de Golfe da Quinta das Lágrimas, directamente no 

site do clube ou para o endereço electrónico do clube. 

As inscrições devem ser feitas até às 13 horas do dia que antecede a prova. Após o fecho das 

inscrições ficará à consideração da organização a aceitação de novas inscrições, considerando-

se nomeadamente o limite de jogadores (36 jogadores). Sempre que as inscrições excedam os 36 

jogadores efectuar-se-ão 2 saídas, com um período de intervalo de 2 horas e 30 minutos 

 

3. Modalidade de jogo 

A prova será jogada na modalidade de Stableford. 

 

4. Regras 

As regras a aplicar são as do R&A Rules Limited e as Regras Locais que serão estabelecidas pela 

Comissão Técnica. 

Cada jogador deve identificar a sua bola antes do início do jogo. 

 

5. Pontos de partida 

Os jogadores têm que realizar a sua pancada de saída obrigatoriamente dos tapetes do 

Campo, podendo para tal utilizar qualquer dispositivo para elevar a bola. 

 

6. Classificações e pontuações 
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No final das sete provas do Ranking Sodicentro de P&P 2022 haverá duas classificações gerais: 

gross e net. 

Em cada uma das provas do Ranking Sodicentro de P&P 2022 haverá  

1 (um) prémio gross (que prevalece sobre qualquer um dos net) ; 

1º, 2º e 3º Net. Para além do nearest to the pin. Também está em jogo 1 (um) prémio júnior, 1 

(um) prémio senhoras e 1 (um) prémio sénior (os seniores são todos os jogadores que 

completam 50 anos de idade ou mais no ano de 2022). Prémio Super Sénior (Todos os jogadores 

que completam 70 anos de idade em 2022. 

Os prémios net prevalecem relativamente ao prémio júnior, senhoras, sénior e Super Sénior. 

 

Para cada uma das classificações gerais contarão os melhores 5 (cinco) resultados de cada 

jogador (ou a totalidade, se for realizado um número igual ou inferior a 5 provas). Aos 

jogadores participantes em cada prova da OM serão atribuídos pontos. Estes são os pontos 

alcançados na pontuação Gross e Net. 

 

Em caso de empate (por torneio), o desempate será feito sucessivamente pelos melhores 

últimos 9 buracos do campo (buracos 10 a 18), 6 (buracos 13 a 18), 3 (buracos 16 a 18) e 

último buraco (buraco 18). Se persistir o empate, será dada preferência ao Handicap EGA 

exato mais baixo, no caso da classificação net, e ao Handicap EGA exato mais alto, no caso da 

classificação gross. 

 

A classificação final do Ranking Sodicentro de P&P 2022 será obtida pela soma dos pontos das 

provas selecionadas de acordo com o critério atrás referido, e serão premiadas as seguintes 

classificações: 

Ranking Sodicentro de P&P 2022 Gross: primeiro, segundo e terceiro classificados 

Ranking Sodicentro de P&P 2022 Net: primeiro, segundo e terceiro classificados 

Ranking Sodicentro de P&P 2022 Júnior Net: primeiro classificado 

Ranking Sodicentro de P&P 2022 Senhoras Net: primeiro classificado 

Ranking Sodicentro de P&P 2022 Sénior Net: primeiro classificado 

Ranking Sodicentro de P&P 2022 Super Sénior Net: primeiro classificado 

 

Os prémios não são acumuláveis sendo a classificação definida segundo os seguintes critérios: 
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A classificação gross prevalece sempre sobre as classificações Net, Júnior, Senhoras, Sénior e 

Super Sénior. A classificação Net prevalece sobre as classificações júnior, senhoras, sénior e 

super sénior. 

No caso de não ser possível apurar o primeiro classificado deste ranking, por se verificar um 

empate entre dois ou mais jogadores, será estabelecida a classificação final atendendo ao 

valor, em pontos, mais elevado obtido numa prova. Se prevalecer o empate, a classificação 

será em função do maior número de participações nos torneios. Se persistir o empate, será 

dada preferência ao Handicap EGA exato mais baixo, no caso da classificação net, e ao 

Handicap EGA exato mais alto, no caso da classificação gross, após o que se efetuará um 

sorteio, caso o empate continue a manter-se. Os mesmos critérios de desempate serão 

utilizados no caso de se verificar um empate entre dois ou mais jogadores para se apurar o 2º 

e 3º classificados deste ranking. 

 

7. Calendarização das Provas do Ranking Sodicentro de P&P 2022 

 

22-jan-22 1ª Prova Ranking P&P QL 
19-fev-22 2ª Prova Ranking P&P QL 
15-abr-22 3ª Prova Ranking P&P QL 
11-jun-22 4ª Prova Ranking P&P QL 
4-jul-22 5ª Prova Ranking P&P QL 
10-set-22 6ª Prova Ranking P&P QL 

23-out-22 7ª Prova Ranking P&P QL 
 

8. Prémios  

Os troféus não entregues aos respetivos vencedores ficarão à disposição dos mesmos para serem 

levantados nas instalações da Quinta das Lágrimas Clube de Golfe, por um período de 30 dias a contar 

da data do torneio, após o que o Clube assumirá o não interesse do jogador no troféu e decidirá o 

destino a dar-lhe. 

 

9. Suspensão da prova 

No caso de uma prova ser temporariamente suspensa devido à ocorrência de situações 

perigosas (por ex. Relâmpagos, trovoada iminente, etc.) o jogador deve interromper o seu jogo 

imediatamente. 

A suspensão da Prova será assinalada por um toque prolongado de buzina. 
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10. Resultado da prova - prova encerrada 

Considera-se que o resultado da Prova foi oficialmente anunciado, quando a folha de 

resultados finais for colocada no painel reservado a esse efeito. 

Considera-se a prova encerrada passados 15 minutos do resultado da prova ter sido colocado 

no placard da Academia. 

  

11. Aparelhos de Medição de distância  

É permitido o uso de aparelho que faça a medição de distâncias. É proibido o uso de tal aparelho com a 

função que possa afectar a forma de jogar (declives, vento etc.) ligada. Neste caso o jogador incorre na 

penalidade prevista na regra 14-3 (desclassificação). 

 

12. Mau comportamento 

Não será tolerada qualquer forma de mau comportamento. A comissão técnica reserva o 

direito de agir em conformidade. 

 

13. Anulação e alteração da competição 

A comissão Técnica poderá: 

-Completar ou alterar o presente regulamento 

-Suspender ou cancelar qualquer prova 

-Anular ou cancelar a competição. 

-A Comissão Técnica é soberana em qualquer situação. 

 

14. REGRAS LIGADAS À PREVENÇÃO DE CONTÁGIO PELO COVID19 

15. Todos os jogadores devem respeitar as regras ligadas à prevenção de Contágio pelo COVID19 

emanadas pela Direção Geral de Saúde. 

 

16. Comissão Técnica 

A Comissão Técnica de cada prova será constituída, no mínimo, por dois membros. A 

constituição da Comissão Técnica será comunicada previamente, aquando da divulgação de 

cada prova. Só à Comissão Técnica nomeada para cada prova compete atender e decidir sobre 

quaisquer pedidos de esclarecimento ou reclamações referentes. 
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A Comissão Técnica da Quinta das Lágrimas Clube de Golfe 


