REGULAMENTO
ORDEM DE MÉRITO DOLCE CAMPO REAL 2022
Na observância das Regras de golfe aprovadas pelo R&A Rules Limited e sem prejuízo das
Regras de Aplicação Permanente do The Silver Coast Golf Club (SCGC) e das Regras Locais
do campo, é estabelecido o seguinte Regulamento:
1. DEFINIÇÃO:
A Ordem de Mérito Dolce Campo Real, é constituída por 11 torneios, a realizar conforme indicado
no Calendário Geral do SCGC.
2. PARTICIPAÇÃO:
a) Aberto a todos os associados(as) e a todos os jogadores com Handicap gerido pelo
SCGC, com handicap WHS certificado, sendo obrigatório possuir licença válida da FPG
(Federado). Só os associados do Clube (memberships anuais e semanais) competem
para a classificação final da Ordem de Mérito. Os jogadores com Handicap gerido pelo
SCGC competem para cada um dos torneios individuais.
b) Podem participar convidados(as) e outros jogadores(as), com handicap WHS certificado,
que não pontuam para a OM nem concorrem aos prémios destinados aos associados e
jogadores do Clube, mas somente aos prémios atribuídos aos convidados e à tombola,
se existirem.
3. MODALIDADE:
Os torneios são realizados na modalidade “Stableford”, 18 buracos, “Full Handicap” com
handicap reduzido para efeito da classificação ao limite de 28,0 para Homens e de 36,0 para
Senhoras.
4 – INSCRIÇÔES E SAÍDAS:
As inscrições decorrerão nos dez dias anteriores a cada prova, podendo ser realizadas mediante
preenchimento do formulário disponível no site do Clube, por telefone para a Receção do Golfe
e ainda mediante preenchimento de folha de inscrição colocada no placard dos sócios existente
na Receção do Golfe. As inscrições são aceites até às 12 horas do 2º dia que antecede a prova.
O Draw será publicado até às 17 horas das vésperas do início de cada prova, no site do Clube e
no placard dos sócios e enviado para o email dos jogadores participantes.
As saídas serão feitas em “shotgun” ou dos buracos 1 e 10 a partir das 08.30 h, ou outra hora a
anunciar quando da publicação do Draw.
5. Classificação, Desempate e Prémios em cada um dos Torneios:
a) Em cada torneio apura-se uma classificação geral em “Stableford net” e em “Stableford
gross”. Apura-se ainda uma classificação em “Stableford net” para Senhoras desde que
participem um mínimo de quatro jogadoras.
b) Os desempates, para efeito de classificação, são feitos sucessivamente a favor do
“handicap” (em “Net” mais baixo e em “Gross” mais alto), dos melhores últimos 9, 6, 3 e
1 buracos do campo e sorteio.

c) Prémios - Em cada torneio são atribuídos os seguintes prémios, não acumuláveis e
prevalecendo primeiro a classificação “Gross” Geral e de seguida a classificação “Net”
Geral: 1º “Gross” Geral - 1º, 2º e 3º “Net” Geral – 1º “Net” Senhoras (para um mínimo de
4 participantes). Há um prémio para o 1º convidado “net”. Há ainda um prémio geral para
o "Nearest to the Pin" e para o "Longest Drive".
d) Os prémios são entregues, preferencialmente, no almoço a realizar no final do torneio,
podendo haver outros prémios de classificação ou tombola, ao critério dos
patrocinadores. As ofertas e outros prémios que não troféus, só serão entregues aos
jogadores presentes no almoço.
6. Classificação, Desempate e Prémios, no final da OM:
a) A classificação final da OM, exclusiva para associados (memberships anuais e
semanais), em cada uma das classes “Net” e “Gross”, é a soma das pontuações obtidas
num máximo de 7 (as sete melhores) provas nos 11 torneios. No caso de haver aumento
ou redução de torneios mantêm-se a soma dos resultados das sete provas.
b) O desempate para os primeiros lugares, final, é feito sucessivamente a favor, do
“handicap” à data da realização da sua última prova (em “Net” mais baixo e em “Gross”
mais alto), do maior número de primeiros lugares, do maior número de provas em que o
jogador participou e sorteio.
c) Prémios - No final da OM são atribuídos os seguintes prémios, não acumuláveis e
prevalecendo primeiro a classificação “Gross”, de seguida a classificação “Net” e de
seguida a classificação “Net” Senhoras, para idênticas posições classificativas: 1º, 2º e
3º “Gross” Geral - 1º, 2º e 3º “Net” Geral – 1ª “Net” Senhoras.
d) Prémios Especiais: Os 3 premiados Gross Geral e 3 Net Geral referidos na alínea c)
anterior, recebem ainda redução na anuidade que se propuseram adquirir para o ano de
2023, distribuída da seguinte forma: 50% para os 1ºs, 30% para os 2ºs e 20% para os
3ºs classificados Net e Gross. Este prémio não acumula com outras
promoções/descontos em vigor para as anuidades.
7 – REGRAS:
Aplicam-se as regras do Royal and Ancient Golf of St. Andrews, as Regras locais do Clube e
ainda as regras específicas para a prova definidas pela Comissão Técnica.
8 – ANULAÇÃO E ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO:
Em qualquer altura a Comissão Técnica poderá complementar ou alterar o presente
Regulamento ou cancelar qualquer um dos Torneios.
9 – RECLAMAÇÕES:
Os jogadores poderão reclamar os seus resultados junto da Comissão Técnica:
- Até 30 minutos após a publicação dos resultados;
- Até dois dias após a afixação dos resultados no site do Clube, para efeitos de
classificação final.
10 – COMISSÃO TÉCNICA:
A Comissão Técnica da prova é a Comissão Técnica do Clube de Golfe.
Torres Vedras, 7/01/2022

