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Regulamento da Ordem de Mérito do Pitch & Putt 2022 

1. A “Ordem de Mérito Pitch&Putt” (OMP&P), que decorrerá nos moldes descritos neste Regulamento, 

está aberta a todos os Associados da Associação de Golfe do Sporting Clube de Portugal (Golfe  

Sporting), com handicap P&P válido, sendo obrigatório possuir licença válida da FPG.  

2. Os torneios são disputados na modalidade “Stableford”, 18 buracos, “Full Handicap P&P”, reduzido, 

para efeito da classificação, ao limite de handicap de jogo de 18,0 se superior. 

3. Classificações, desempates e prémios nos torneios:  

a. Em cada torneio e na OMP&P haverá duas classificações: Stableford Net e Stableford Gross. 

b. Os desempates, para efeito de classificação nos torneios, são feitos primeiramente, pelo valor 

do “handicap de jogo” (em “Net”, vence o HCP mais baixo e em “Gross”, vence o HCP mais 

alto), e depois sucessivamente, os resultados dos melhores últimos 9, 6, 3 e 1 buracos do 

Campo e, por fim, sorteio. 

c. Em cada torneio são atribuídos os seguintes prémios: 1º classificado Gross (associados), 1º 

classificado Net (associados) e 1º classificado Net Convidados (com mínimo de 5 participantes), 

não acumuláveis e prevalecendo primeiro a classificação “Gross” Geral e de seguida a 

classificação “Net” Geral.  

4. Contam para Classificação da OMP&P os 8 (oito) torneios previstos, conforme calendário das provas 

do Clube. 

5. Classificações, desempates e prémios na OMP&P: 

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

pontuações obtidas num máximo de 5 (as melhores) provas.  

b. Para efeitos de pontuação para a classificação geral da OMP&P é aplicado o seguinte critério: 

Serão atribuídos 20 pontos ao 1º classificado, 17 ao 2º, 15 ao 3º, 13 ao 4º, 11 ao 5º, e menos 

um ponto, sucessivamente, até ao 14º classificado. A partir do 15º, inclusive, será atribuído 1 

ponto a todos os jogadores que terminem a prova com entrega de cartão de resultado. 
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c. Os desempates para a classificação final serão feitos pelos seguintes critérios: 1º) handicap de 

jogo médio nas OMP&P (ascendente para classificação net e descendente para classificação 

gross); 2º) maior número de primeiros lugares; 3º) maior número de segundos lugares; 4º) 

maior número de terceiros lugares, e assim, sucessivamente. 

d. No final da OMP&P serão atribuídos troféus aos 3 primeiros classificados Gross, aos 3 primeiros 

classificados Net e à Senhora Melhor Classificada Net (mínimo 5 classificadas), não sendo 

cumulativos e sendo privilegiada a melhor classificação, ou a classificação Gross em caso de 

posição semelhante. 

e. Além das classificações e dos prémios estabelecidos nos pontos anteriores, será ainda 

realizada uma classificação final “Especial Gamebox”, fazendo o somatório das pontuações 

finais “Net” e “Gross” de cada jogador. O vencedor desta classificação “Especial Gamebox” 

receberá um prémio adicional de uma “Gamebox” no Estádio José Alvalade até ao final a 

época 2022/2023. Os desempates para esta classificação final serão feitos pelos seguintes 

critérios: 1º) menor número de provas disputadas; 2º) maior número de primeiros lugares; 3º) 

maior número de segundos lugares; 4º) maior número de terceiros lugares, e assim, 

sucessivamente. 

6. Especificidades Técnicas:  

a. Número de tacos a utilizar - é permitido utilizar o número de tacos que se deseje até ao limite 

de 14 (não podendo ser transportados soltos na mão).  

b. O Campo – 18 buracos PAR3, com máximo de 120 metros e mínimo de 40 metros de 

comprimento cada e máximo de 2.160 metros no total.  

c. Ponto de Partida: em relva ou sintético, sendo obrigatório o uso de um “tee” quando for 

possível colocá-lo. 

7. Aos torneios que contam para a classificação da OMP&P são aplicadas as Regras aprovadas pela FPG, 

as Regras Locais de cada campo, as Regras definidas pela Comissão Técnica e os Regulamentos 

próprios de cada um deles. 
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8. Em qualquer momento, durante a disputa desta OM, a Direcção ou a Comissão Técnica nomeada por 

aquela para a controlar, podem alterar o presente Regulamento por força direta de ocorrências 

imprevista nos respectivos torneios, decidindo de forma definitiva sobre casos omissos no 

Regulamento e Regras Complementares. 

9. Qualquer diferendo será resolvido pela Direcção do Clube. 

A Direcção, 10/03/2022 


