
Ordem de Mérito 2021 Clube Millennium bcp - Sócios 
 

 
 

Regulamento 
 

1. A competição é aberta a todas os sócios do Clube Millennium bcp que possuam Licença de Amador da Federação 
Portuguesa de Golfe, válida para o ano em curso, e handicap activo gerido por Clube com autoridade de gestão de 
handicaps (Clube Millennium bcp ou qualquer outro clube nacional autorizado pela Federação).  

2. A competição é composta por 8 torneios organizados pelo Clube Millennium bcp, de acordo com o Calendário 2021. 

1º Torneio -  Ribagolfe I 10 de abril sábado 
2º Torneio -  Campo Real  24 de abril  sábado 
3º Torneio - Santo Estêvão 22 de maio sábado 
4º Torneio - Ponte de Lima 12 de junho sábado 
5º Torneio - Praia D’El Rey 26 de junho sábado 
6º Torneio A designar setembro sábado 
7º Torneio - Montado  2 de outubro sábado 
8º Torneio -  Aroeira I  6 de novembro sábado 

3. A Comissão de Campeonatos do Clube Millennium bcp poderá, no decorrer do ano e por motivos que considere 
adequados, alterar as datas e os campos destes Torneios. 

4. Os torneios serão disputados na modalidade Stableford Net, com desempates, sucessivamente, por handicap mais 
baixo, melhores últimos 9, 6, 3 e 1 buracos do cartão e sorteio, mesmo que as saídas sejam em sistema Shot-Gun. 

5. Os handicaps EGA máximos considerados para efeitos de classificação final dos torneios são de 28,0 para homens e 
de 36,0 para senhoras.  
Nota: Para efeitos de Gestão de Handicap, para os participantes com handicap EGA (ou de Clube) superior ao aqui 
estipulado, será sempre considerada a pontuação que obteria se participasse com o seu real handicap. 

6. Para efeitos de classificação final, a pontuação atribuída aos jogadores em cada um dos torneios realizados será de 
30 pontos para o 1º classificado, 25 para o 2º, 22 para o 3º, 20 para o 4º, 19 para o 5º e menos um ponto, sucessivamente 
até ao 22ºclassificado. A partir do 23º classificado, inclusive, será atribuído 1 ponto a cada um dos restantes jogadores 
que terminem a prova.  

7. A classificação final da Ordem de Mérito será ordenada pela soma das 6 melhores pontuações obtidas no total das 8 
provas.  

8. Os desempates para os primeiros cinco lugares da classificação geral final serão feitos, sucessivamente, pelo menor 
handicap, obtido pela média ponderada dos handicaps de entrada nos torneios, maior número de primeiros lugares, 
segundos, terceiros, etc. e sorteio. Para os restantes lugares, em caso de empates, serão consideradas classificações 
"ex-aequo". 

9. No final da OM serão entregues troféus aos três primeiros classificados 
Ao vencedor da OM será também atribuído um cheque viagem no valor de 500 viagens, e ao segundo classificado um 

cheque de 300 viagens, oferta da  

 

A sequência da tabela acima (Geral Gross, Geral Net e Sócios) será seguida para apuramento de todos os prémios e 
troféus. Um jogador pode acumular no máximo um troféu e um prémio. Caso o vencedor do prémio “Assiduidade” seja 
um dos vencedores de um dos Cheques Viagem, poderá optar por qual o prémio a receber, mas não poderá acumular.  

10. Qualquer diferendo será resolvido, inapelavelmente, pela Comissão Técnica do Clube Millennium bcp. 

Troféus 1ºGeral Gross 1ºGeral Net 1º Sócios 2ºGeral Gross 2ºGeral Net 2º Sócios 3ºGeral Gross 3ºGeral Net 3º Sócios

Prémios 1ºGeral Gross 1ºGeral Net 1º Sócios 2ºGeral Gross 2ºGeral Net 2º Sócios
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https://www.onthegreen.pt/
https://pousiohmr.pt/
https://pousiohmr.pt/
https://www.missdesignergolf.com/en_eur/
https://www.oliveiradaserra.pt/pt/
https://donaestefania.pt/
https://www.bacanasangria.com/
https://www.bthetravelbrand.pt/
https://www.donafilipahotel.pt/
https://www.penina.pt/
https://www.medis.pt/
https://www.ocidental.pt/seguros/
https://lowcostgolfe.com/
https://www.facebook.com/groups/106872112722625/
https://www.instagram.com/golfe.cmbcp/
https://www.orizontegolf.com/clube/aroeira/aroeira-i/campos

