Ranking Estela 2020

Regulamento
1. Participantes: O Ranking Estela 2020 destina-se a todos os sócios do Estela Golf Club que

participem, ao longo do ano, nas seguintes provas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Taça AMADEU da CUNHA FERREIRA
Taça MANUEL MELO
Taça ANTÓNIO SAMPAIO FALCÃO
Taça Pôncio Monteiro
Taça Presidente Fundador Adalberto Neiva de Oliveira
Taça Bernardino Leite Faria
Taça Nelson Quintas
XXXI Aniversário Estela Golf Club
Taça ANTÓNIO MANUEL MELO

2. Regras: Os jogadores melhores classificados, em Gross e em Net, em cada prova referida

neste regulamento, recebem os pontos conseguidos para contagem de ranking, onde no final
do ano contará a soma dos 4 melhores resultados, nas Taças jogadas.

3. Prémios:
•

Será Campeão ou Campeã do Ranking 2020 Gross, o jogador ou a jogadora com
maior pontuação final Gross.

•

Será Campeão ou Campeã do Ranking 2020 Net, o jogador ou a jogadora com maior
pontuação final Net.

•

Será Vice-Campeão ou Vice-Campeã do Ranking 2020 Gross, o jogador ou a jogadora
com 2ª melhor pontuação final Gross.

•

Será Vice-Campeão ou Vice-Campeã do Ranking 2020 Net, o jogador ou a jogadora
com 2ª melhor pontuação final Net.

1/5

Ranking Estela 2020
Os 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. 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, se apurarem
para representar o Clube nas seguintes competições;
•

Campeonato Nacional Clubes – Seniores 16-05-2020

•

Equipa Feminina do EGC no Expresso BPI

•

Equipa Masculina do EGC no Expresso BPI

O regulamento com os critérios para este apuramento será divulgado oportunamente.
4.1. Apuramento dos Match Play para campeões do Clube: A participação dos Sócios com
home Club no EGC, nestas provas do Ranking, dará a oportunidade aos mesmos, se apurarem
para os mapas de Match Play para o campeão e campeã do Clube, quer Net quer Gross.
O regulamento com os critérios para este apuramento será divulgado oportunamente.
5. Formas de Desempate: Em caso de empate nas classificações Gross e Net, o desempate
será feito da seguinte forma:
I.

Em caso de empate nas classificações finais “Gross” e / ou “Net” do Ranking o
desempate será feito da seguinte forma:

II.

Em caso de empate o desempate será feito sucessivamente pelos 4º, 3º e 2º
melhores resultados nas provas;

III.

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 quatro melhores resultados do jogador;

IV.

Se ainda assim o empate persistir, será resolvido da seguinte forma:
a) No apuramento dos Premiados “Gross” de cada categoria será vencedor o
jogador com Handicap EGA mais alto a 15 de Fevereiro de 2020;
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b) No apuramento dos Premiados “Net” de cada categoria será vencedor o
jogador com Handicap EGA mais baixo a 15 de Fevereiro de 2020;
V.

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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