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1. ESTRUTURA 
 

A Ordem de Mérito será constituída por 6 (seis) Taças, a realizar nas seguintes datas: 

• Taça Hélio Pereira  9 Abril 

• Taça 2    14 Maio 

• Taça 3    4 Junho 

• Taça 4    11 Setembro 

• Taça 5    19 Novembro 

• Taça do Presidente 10 Dezembro (Final) 

As taças serão jogadas em formato individual stableford, sendo o vencedor da Ordem de 

Mérito o jogador com mais pontos stableford net acumulados nos 4 (quatro) melhores 

resultados das taças em que participou. 

A última taça do ano, a “Taça do Presidente” realizada a 10 de Dezembro, os pontos 

stableford contarão a dobrar. Ou seja, um jogador que termine a volta com 24 (vinte e 

quatro) pontos poderá contar com 48 (quarenta e oito) pontos a favor da Ordem de Mérito. 

Em caso de empate, após a realização da 6ª taça, o desempate será feito utilizando o 

seguinte critério: 

 Melhor resultado na 6ª taça 

 Últimos 9, 6, 3 buracos da 6ª taça 

 Sorteio 

São 3 (três) os Circuitos da Ordem de Mérito a decorrer em paralelo, dentro das seguintes 

categorias: 

• Categoria Net A – handicap igual ou inferior 18,4 

• Categoria Net B – Handicap superior a 18,5 
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• Categoria Gross 

 

2. REGRAS E COMISSÃO TÉCNICA 

Aplicam-se as regras aprovadas pelo R&A e as regras locais em vigor, descritas no cartão de  

jogo do campo do Montado. 

 

Comissão Técnica: 

• Hélio Pereira 

• Simon Hunt 

• Frederico Champalimaud 

 

3. HANDICAPS 

O handicap máximo de jogo para homens e senhoras será de 36 (trinta e seis). Os jogadores 

com handicap superior a 36 (trinta e seis) poderão, mediante confirmação da Comissão 

Técnica, participar nas taças desde que joguem com um handicap de jogo máximo de 36 

(trinta e seis). 

Poderão jogas as taças todos os jogadores com um handicap válido da FPG ou de qualquer 

outra entidade internacional equivalente. Os jogadores sem handicap valido poderão 

também jogar desde que previamente aceites pela Comissão Técnica. 

 

4. TEES DE SAÍDA 

• Senhoras – Marcas vermelhas 

• Homens – Marcas amarelas 

 

5. ORGANIZAÇÃO DAS TAÇAS & PRÉMIOS 

As taças são abertas aos sócios e seus convidados, sendo que apenas os sócios poderão 

competir na Ordem de Mérito da Associação de Golfe do Montado. Aplica-se o preço de 

greenfee de convidado de sócio aos não-sócios. 
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Em cada taça aplicar-se-á um fee de inscrição no valor de 5,00 € (cinco euros) que reverterá 

a favor da mesa de prémios. Este valor será gerido pela Direção do Clube e não pelo campo 

do Montado. 

O campo do Montado, assim como a DHM, e sempre que possível, comparticipação com mais 

prémios. 

Os sócios poderão candidatar-se à organização de uma das 5 (cinco) taças ainda disponíveis. 

O sponsor de cada taça será responsável por melhorar a mesa de prémios, por participar 

ativamente na promoção da prova, e por determinar a ordem do draw de saída.  

O sponsor terá a oportunidade de convidar até 6 (seis) jogadores não-sócios para jogar a 

taça sem que estes tenham de pagar o respetivo greenfee, pagando apenas o fee de 

inscrição. 

 

Cada taça poderá ter a sua própria estrutura de prémios, sendo que cada Sponsor deverá 

promover uma mesa de prémios com um mínimo de:  

• 1º classificado net categoria 1 

• 2º classificado net categoria 2 

• 1º classificado gross 

Para os vencedores da Ordem de Mérito estabelecem-se os seguintes prémios (exclusivos aos 

sócios da Associação de Golfe do Montado): 

• Vencedor categoria Net A – Oferta de Membership no campo do Montado em 

2023 + voucher de 2 noites num hotel DHM a estabelecer 

• 2º lugar categoria Net A – 50% de desconto na anuidade de 2023 

• 3ª lugar categoria Net A – 25% de desconto na anuidade de 2023 

• Vencedor categoria Net B – Oferta de Membership no campo do Montado em 

2023 + voucher de 2 noites num hotel DHM a estabelecer 

• 2º lugar categoria Net B – 50% de desconto na anuidade de 2023 

• 3ª lugar categoria Net B– 25% de desconto na anuidade de 2023 
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• Vencedor categoria Gross – Oferta de Membership no campo do Montado em 

2023 + voucher de 2 noites num hotel DHM a estabelecer 

• 2º lugar categoria Gross – 50% de desconto na anuidade de 2023 

• 3ª lugar categoria Gross – 25% de desconto na anuidade de 2023 

 

6. CASOS OMISSOS E ALTERAÇÕES AO REGULAMENTO 
 

Os casos omissos poderão ser apresentados à Comissão Técnica e serão decididos de forma 

definitiva. 

A Comissão Técnica poderá, a qualquer momento, alterar o presente Regulamento sem 

aviso prévio em prol do bom desenrolar da competição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Comissão Técnica 

 


	1. ESTRUTURA
	2. REGRAS E COMISSÃO TÉCNICA
	3. HANDICAPS
	4. TEES DE SAÍDA
	5. ORGANIZAÇÃO DAS TAÇAS & PRÉMIOS
	6. CASOS OMISSOS E ALTERAÇÕES AO REGULAMENTO

