
 

 

 

 

THE SILVER COAST GOLF CLUB 

REGULAMENTO DAS ORDEM DE MÉRITO DOLCE (Fins de Semana) 

 

Introdução 

Durante o ano de 2020 existirá uma Ordem de Mérito Dolce (Fins de Semana), na qual todos os 

membros da SilverCoast Golf Club (SCGC) poderão participar bem como os jogadores com 

handicap gerido pela SCGC. 

 

Esta Ordem de Mérito será constituída por 11 torneios durante o ano, a realizar durante o fim-

de-semana, sendo 7 deles realizados no Campo Real e 4 noutros campos (Montado, Quinta do 

Vale, Belas e Praia d’el Rey).  

 

Para efeitos de classificação final desta ordem de mérito serão contabilizadas os melhores 7 

resultados de cada jogador ao longo dos 11 torneios. Os associados com melhor classificação 

nesta ordem de mérito (Gross e net), prevalecendo a classificação gross, serão declarados os 

campeões do Clube. 

 

De salientar que o vencedor Net e Gross deste torneio final, receberá como prémio 50 % de 

desconto na anuidade que se proponha a adquirir para o ano de 2021. 

Salienta-se que os segundos classificados (Gross e Net) nas ordens de mérito receberão de forma 

idêntica 30% de desconto na anuidade para 2021 e os terceiros 20%. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamento 

 

1. Participação:  

a. O calendário de todos os torneios do SCGC estará disponível no site da SCGC, todos os 

torneios são abertos a todos os associados (as) com Handicap EGA válido, sendo 

obrigatório possuir licença válida da FPG bem como a associados estrangeiros que 

tenham comprovativo de handicap do clube de origem. 

b. Podem participar convidados (as), com Handicap EGA válido, que não pontuam para o 

ranking nem concorrem aos prémios destinados aos associados. 

c. Podem participar convidados (as) internacionais e não inscritos na FPG, desde que 

apresentem certificado de handicap do clube de origem, que não pontuam para o 

ranking nem concorrem aos prémios destinados aos associados. 

d. Apenas jogadores com handicap válido na federação portuguesa de golfe serão elegíveis 

para os prémios. 

 

2. Modalidade:  

Os torneios são realizados na modalidade “Stableford” Net e Gross, 18 buracos, “Full 

Handicap” com handicap EGA reduzido para efeito da classificação ao limite 28 para 

homens e 36 para senhoras. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 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”. Simultaneamente apura-se uma classificação em “Stableford net” para 

Senhoras, desde que participem um mínimo de cinco jogadoras.  

b. Os desempates, para efeito de classificação, são feitos sucessivamente a favor do 

“handicap EGA” (em “Net” mais baixo e em “Gross” mais alto), dos melhores últimos 9, 

6, 3 e 1 buracos do Campo. 

 

c. Prémios - Em cada torneio são atribuídos os seguintes prémios, não acumuláveis e 

prevalecendo primeiro a classificação “Gross” Geral, de seguida a classificação “Net” 

Geral e de seguida a classificação “Net” Senhoras, para idênticas posições classificativas:  

1º “Gross” Geral - 1º “Net” Geral – 1º “Net” Senhoras. Há ainda um prémio geral para o 

"Nearest to the Pin" e para cada "Longest Drive" a serem atribuídos no final do almoço 

do torneio- 

 

Poderão em cada torneio existir outros prémios ao critério dos patrocinadores, bem como 

prémios a sortear em tombola. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Classificação, Desempate e Prémios da OM:  

a. A classificação final da OM, em cada uma das classes “Net” e “Gross”, é a soma das 

pontuações obtidas num máximo de sete (as melhores) provas, dos associados nos 11 

torneios da OM.  

b. O desempate para os primeiros lugares, final, é feito sucessivamente a favor do 

“handicap” EGA à data da realização da sua última prova (em “Net” mais baixo e em 

“Gross” mais alto), do maior número de primeiros, segundos e terceiros lugares nas 

provas participadas e sorteio.  

c. Prémios - No final da OM serão atribuídos troféus para a OM DOLCE, 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 

“Gross” Geral - 1º, 2º,3ª “Net” Geral – 1ª “Net” Senhoras 

 

5. Disposições Finais:  

 

a. Em qualquer momento antes do início da prova, a Direcção ou a Comissão Técnica 

nomeada por aquela para controlar a competição, podem alterar o presente 

Regulamento e suspender, adiar ou cancelar a prova, decidindo de forma definitiva 

sobre casos omissos no Regulamento e Regras Complementares.  

b. São aplicadas as Regras aprovadas pelo R&A Rules Limited, as Regras Locais de Aplicação 

Permanentes do SCGC e as Regras definidas pela Comissão Técnica.  

c. Os jogadores poderão reclamar os seus resultados, junto da Comissão Técnica, até 15 

minutos após a sua publicação.  



 

 

d. Qualquer diferendo em relação a um torneio ou à OM será resolvido, inapelavelmente, 

pela Comissão Técnica do SCGC.  


