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Regulamento 
 

1. Participantes:O Ranking Estela 2019 destina-se a todos os sócios do Estela Golf Club que 
participem, ao longo do ano, nas seguintes provas:  
 

1. Taça Amadeu da Cunha Ferreira  
2. Taça Manuel Melo 
3. Taça António Sampaio Falcão 
4. Taça Pôncio Monteiro 
5. Taça Presidente Fundador Adalberto Neiva de Oliveira 
6. Taça Nelson Quintas 
7. Taça Bernardino Leite Faria 
8. Taça dos Campeões 
9. XXX Aniversário Estela Golf Club 
10. Taça António Manuel Melo 

 
2. Classificações e Pontuações:  

 
2.1. - Em cada uma das referidas dez provas, independentemente da modalidade de jogo 
utilizada nas mesmas, estabelecer-se-ápara a contabilização do Ranking duas 
classificações gerais –Stableford Gross e StablefordNet Full-Handicap– sendo atribuídas 
as seguintes pontuações aos jogadores para ambas as classificações: 
 

1º Classificado: 100 pontos                               11º Classificado: 50 pontos 
2º Classificado: 95 pontos                                 12º Classificado: 45 pontos  
3º Classificado: 90 pontos                                 13º Classificado: 40 pontos  
4º Classificado: 85 pontos                                 14º Classificado: 35 pontos  
5º Classificado: 80 pontos                                 15º Classificado: 30 pontos  
6º Classificado: 75 pontos                                 16º Classificado: 25 pontos  
7º Classificado: 70 pontos                                 17º Classificado: 20 pontos  
8º Classificado: 65 pontos                                 18º Classificado: 15 pontos  
9º Classificado: 60 pontos                                 19º Classificado: 10 pontos  
10º Classificado: 55 pontos                               20º Classificado e restantes: 5 pontos 

 
2.2. - Na eventualidade de existirem dois ou mais jogadores com o mesmo resultado 
Stableford Gross ou Stableford Net Full-Handicap, para a classificação no Ranking esses 
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jogadores dividirão entre si as pontuações indicadas no ponto anterior, correspondente às 
suas classificações, tudo de forma a não prejudicar em termos de classificação do Ranking 
qualquer jogador que tenha realizado o mesmo resultado na prova que outro jogador. 
 

Exemplo: 4 jogadores realizaram 34 pontos Net, ficando classificados em 3º, 4º, 5º e 
6º. Assim cada um deles para efeitos de Ranking receberá: 

 
(90 + 85 + 80 + 75) / 4 = 82,5 pontos 

 
2.3. - Independentemente do exposto no ponto anterior, e como bónus, em cada uma das 
referidas dez provas o vencedor de cada uma das classificações gerais Stableford Gross e 
StablefordNet Full-Handicap receberá 5 pontos adicionais; 

 
3. Prémios: Para as classificações gerais Stableford Gross e Stableford Net Full-Handicap 

contarão todas as pontuações obtidos pelo jogador nas diversas provas em que participou, 
conforme hierarquia pontual estabelecida no ponto 2 deste regulamento, sendo: 
 

x Campeão ou Campeã do Ranking 2019 Gross, o jogador ou a jogadora com maior 
pontuação final na classificação Stableford Gross; 

x Campeão ou Campeã do Ranking 2019 Net, o jogador ou a jogadora com maior 
pontuação final na classificação Stableford Net Full-Handicap; 

x Vice-Campeão ou Vice-Campeã do Ranking 2019 Gross, o jogador ou a jogadora com 
2ª melhor pontuação final na classificação Stableford Gross; 

x Vice-Campeão ou Vice-Campeã do Ranking 2019 Net, o jogador ou a jogadora com 2ª 
melhor pontuação final na classificação Stableford Net Full-Handicap; 

 
Estes prémios não são acumuláveis, sendo que para a sua atribuição prevalecerá a 
classificação Gross sobre a Net. Estes prémios serão entregues no final do ano, no almoço 
ou jantar de entrega de prémios. 
 

4. Apuramentos 
 

4.1. - Apuramento para a fase deMatch Play - Campeões do Clube:A participação dos 
Sócios com Home-Club no EGC nestas provas do Ranking dará a oportunidade aos 
mesmos de se apurarem para a fase de Match Play para definição do campeão e campeã 
do Clube, quer Net, quer Gross. 
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O regulamento com os critérios para este apuramento será divulgado oportunamente. 
 
4.2. – Apuramento para as Equipas que representarão o Clube: A participação dos Sócios 
com Home-Club no EGC nestas provas do Ranking dará a oportunidade aos mesmos de 
se apurarem para representar o Clube nas seguintes competições: 
 

x Campenonato Nacional Clubes Mid-Amateurs-BPI 01-06-2019 Aroira II 
x Campeonato Nacional Clubes – Seniores 15-06-2019 Aroeira I 
x Equipa Feminina do EGC no Expresso BPI 
x Equipa Masculina do EGC no Expresso BPI   
 

O regulamento com os critérios para este apuramento será divulgado oportunamente. 
 

5. Formas de Desempate nas Classificações Gerais do Ranking 2019: Em caso de empate 
nas classificações gerais Stableford Gross e Stableford Net Full-Handicap, o desempate será 
feito da seguinte forma: 

 
I. Em caso de empate o desempate será feito sucessivamente pelos 5º, 4º, 3º e 2º 

melhores pontuações nas provas, conforme hierarquia pontual estabelecida no 
ponto 2 deste regulamento; 

II. Se ainda assim o empate persistir, será tido em consideração o melhor resultado 
em qualquer uma das outras provas do Ranking não consideradas na 
contabilização dos cinco melhores resultados do jogador; 

III. Se ainda assim o empate persistir, será resolvido da seguinte forma: 
a) No apuramento dos Premiados “Gross” será vencedor o jogador com Handicap 
EGA mais alto a 12 de Janeiro de 2019; 
b) No apuramento dos Premiados “Net” será vencedor o jogador com Handicap 
EGA mais baixo a 12 de Janeiro de 2019; 

IV. Se ainda assim o empate persistir, o desempate será resolvido por sorteio; 
 

6. Anulação e alteração ao regulamento:Em qualquer altura a Comissão Técnica poderá 
completar ou alterar o presente regulamento. A sua decisão será soberana. 
 

7. Comissão Técnica da Prova: A do Estela Golf Club. 
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Regulamento 

 
1. Participantes: Todos (as) sócios (as) participantes nas provas que fazem parte do RANKING ESTELA 2019,  

com o Home Club no Estela Golf Club. 
 
 

2. Equipas á apurar em representação do EGC: 
a) Uma equipa de Mid-Amateurs, para competir no Campeonato Nacional de Clubes Mid-Amateurs. 
b) Uma equipa de Seniores, para competir no Campeonato Nacional de Clubes Seniores. 
c) Duas equipas para a competição Expresso BPI – 2019, Estela 1 e Estela 2. 

 
3. Mid-Amateurs: 

3.1 - Serão apurados da Classificação Gross do Ranking 2019, até á 4ª prova do Calendário 
3.2 -  A equipa será constituída por 6 jogadores que irá representar o Estela Golf Club no Campeonato 
Nacional de Clubes – Mid-Amateur a realizar no Aroeira II nos dias 1 e 2 Junho 2019; 

1.1.1.  Serão apurados 4 jogadores, os melhores classificados através da classificação Gross; 
1.1.2. Será apurado 2 jogadores por “Wild Card” atribuído pelo capitão. 
1.1.3. Os jogadores com categoria de sénior na FPG terão de abdicar da participação na equipa de 

sénior para jogar nos Mid-Amateurs. 
4. Seniores: 

4.1. - Serão apurados da Classificação Gross do Ranking 2019, até á 4ª prova do Calendário 
4.2. -  A equipa será constituída por 4 jogadores que irá representar o Estela Golf Club no Campeonato 

Nacional de Clubes – Seniores  a realizar no Aroeira II nos dias 15 e 16 Junho 2019; 
4.2.1.  Serão apurados 3 jogadores, os melhores classificados através da classificação Gross; 
4.2.2. Será apurado 1 jogadores por “Wild Card” atribuído pelo capitão. 
4.2.3. Os jogadores deverão ter pelo menos 50 anos de idade (que poderão completar no ano 2018); 

e um “Handicap” EGA até 18,4 
 

5. Estela 1: (equipa Feminina)  
5.1. -Serão apuradas do RANKING ESTELA 2019, até á 6ª prova do Calendário. 
5.2. -A equipa será constituída por 4 jogadoras que irá representar o Estela Golf Club na competição 
Expresso BPI – 2019 a realizar no Estela Golf Club nos dias 6 e 7 Julho 2019; 

5.2.1.– Serão apuradas 2 jogadoras melhor classificadas na classificação Stableford Gross, e as 2 
jogadoras melhor classificadas na classificação Stableford Net. 
5.2.2.– Se alguma jogadora apurada não tiver disponibilidade para integrar a equipa, o convite 

passara para a jogadora imediatamente classificada. 
             5.2.3 - As referidas 4 jogadoras terão que ser maiores que 21 anos, conforme regulamento do Expresso 

BPI; 
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6. Estela 2: 
6.1 – Serão apurados do RANKING ESTELA 2019, até á 6ª prova do Calendário. 
6.2 - A equipa será constituída por 4 jogadores que irá representar o Estela Golf Club na competição 
Expresso BPI – 2019 a realizar no Estela Golf Club nos dias 6 e 7 Julho 2019; 
     5.2.1 – Serão apurados 2 jogadores melhor classificados na classificação Stableford Gross, e 2 jogadores 
melhor classificados na classificação Stableford Net. 

             5.2.3 - Os referidos 4 jogadores terão que ser maiores que 21 anos, conforme regulamento do Expresso 
BPI; 
 
7. Formas de Desempate: Em caso de empate nas classificações finais de apuramento o desempate 

será feito da seguinte forma: 
 

       I. Em caso de empate, o desempate será feito sucessivamente pelos 3º e 2º melhores resultados nas 
provas; 

 
       II. Se ainda assim o empate persistir, será tido em consideração o resultado na outra prova do Ranking 
não considerada na contabilização dos quatro melhores resultados do jogador para o apuramento da 
equipa; 

 
       III. Se ainda assim o empate persistir, será resolvido da seguinte forma: 

 
           a) No apuramento dos “Gross”, será apurado o jogador com Handicap EGA mais alto a 12 de Janeiro 
de 2019; 
           b) No apuramento dos “Net” será apurado o jogador com Handicap EGA mais baixo a 12 de Janeiro 
de 2019; 
      IV. Se ainda assim o empate persistir, o desempate será resolvido por sorteio; 
 
8. Anulação e alteração ao regulamento – Em qualquer altura, a Comissão Técnica poderá: completar 

ou alterar o presente regulamento, anular, suspender ou cancelar qualquer apuramento. A Comissão 
Técnica decidirá, sem recurso, sobre quaisquer dúvidas ou omissões respeitantes a este Regulamento, 
para além das competências que lhe são conferidas pelas Regras de Golfe. A sua decisão será 
soberana. 

 
7. Comissão Técnica da Prova: A do Estela Golf Club. 

 
 


