
   
 

Ordens de Mérito e Outras Competições 
em 2022 

C. G. Benfica 
 

Regulamento das Ordem de Mérito 

1. PARTICIPAÇÃO: Prova reservada a jogadores inscritos na Federação 
Portuguesa de Golfe (FPG), com handicap WHS válido, e exclusiva a sócios 
do Clube de Golfe do Benfica.  
 

2. MODALIDADE: Os torneios serão disputados em 18 buracos e em vários 
campos na modalidade de Stableford Net individual contanto para efeitos da 
Ordem de Mérito os resultados Net e Gross.  

 
3. HANDICAP: Os torneios da OM qualificam-se como voltas para handicap e 

os resultados serão registados diretamente pela organização da prova no 
sistema da FPG (DataGolf e DatagolfPP).  
 

4. REGRAS: As regras a aplicar são as aprovadas pelo Royal and Ancient Golf 
Club of St. Andrews, as Regras Locais e Termos da Competição do CGB, e 
as Regras Locais do campo onde se disputa o torneio prevalecendo as do 
CGB em caso de conflito. 
 

5. TEES DE SAÍDA: Os Tees de saída serão as marcas amarelas para os 
homens e as vermelhas para as senhoras e juniores até os 12 anos. Nos 
torneios P&P conforme o campo de jogo e assinalado nos respetivos 
scorecard. 
 

  



   
 

 
6. OBTENÇÃO DE PONTUAÇÃO:  

 

Ordem de Mérito “CGB” composta por 8 torneios. 

 

Ordem de Mérito “Lucky Ones” composta por 6 torneios. 

 

Ordem de Mérito “Pitch & Putt” composta por 8 torneios. 

 

Na OM “CGB”, os jogadores serão classificados com base na soma dos 5 
melhores resultados obtidos nos 8 torneios “CGB”. 

 

Na OM “Lucky Ones”, os jogadores serão classificados com base na soma 
dos 4 melhores resultados obtidos nos 6 torneios “Lucky Ones”. 

 

Na OM “P&P”, os jogadores serão classificados com base na soma dos 5 
melhores resultados obtidos nos 8 torneios “Pitch & Putt”. 

 

Todos os torneios em 2022 referentes à OM “CGB” serão jogados com ‘full 
handicap’ com o limite máximo de handicap de jogo de 36 para homens e 
senhoras. Os torneios “Pitch & Putt” regem-se pelas normas de handicap da 
FPG. 

 

Os torneios a contar para as 3 Ordens de Mérito de 2022 (podem estar 
sujeitos a alterações de última hora), serão os seguintes: 

  



   
 

Calendário Desportivo 2022 

Prova Data Local Observações 
1ª OM 26 de Fevereiro Aroeira I Torneio REPSOL 

2ª OM 26 de Março Quinta do Perú Torneio a designar 

EXTRA 9 de Abril Belas Torneio STRONG-CHARON 

RED PASS 24 de Abril Amarante Torneio RED PASS 

Benfica Corporate Golf Cup 1 de Maio Aroeira II Torneio Empresas 

3ª OM 8 de Maio Royal Óbidos Torneio a designar 

1ºLucky Ones 11 de Maio Beloura Torneio a designar 

4ª OM 22 de Maio Montado Torneio COMENDA GRANDE 

2ºLucky Ones 2 de Junho Quinta da Marinha Torneio a designar 

OPEN CGB 9 a 13 Junho São Miguel OPEN CGB 

5ªOM 19 de Junho Praia D’El Rey Torneio a designar 

RED PASS 26 de Junho Bom Sucesso Torneio RED PASS 

Benfica Corporate Golf Cup 3 de Julho Bom Sucesso Torneio Empresas 

3ºLucky Ones 13 de Julho Oitavos Torneio a designar 

6ª OM 23 de Julho Belas Torneio LPR 

RED PASS 12 de Agosto Quinta da RIA Torneio RED PASS 

7ª OM 14 de Agosto Penina Torneio LEASEPLAN 

4º Lucky Ones 17 de Agosto Quinta do Vale Torneio a designar 

Benfica Corporate Golf Cup 4 de Setembro Bom Sucesso Final Torneio Empresas 

8ª OM 11 de Setembro Bom Sucesso Torneio GUARDIAN 

5º Lucky Ones 28 de Setembro Campo Real Torneio a designar 

Campeonato CGB 8 de Outubro Bom Sucesso 1ºdia Campeonato do Clube 

Campeonato CGB 9 de Outubro Bom Sucesso 2ºdia Campeonato do Clube 

6º Lucky Ones 19 de Outubro Ribagolfe II Torneio a designar 

NATAL 18 de Dezembro Aroeira I Torneio de NATAL- Pares 

 

  



   
 
 

CALENDÁRIO PITCH&PUTT 

Prova Data Local Observações 
1º OM P&P 20 de Fevereiro Aldeia dos Capuchos 18 Buracos 

2º OM P&P 12 de Março  Aldeia dos Capuchos 18 Buracos 

3º OM P&P 26 de Abril Paço do Lumiar 18 Buracos 

4º OM P&P 11 de Maio C. N. F. Golf Jamor   18 Buracos 

5º OM P&P 24 de Maio Paço do Lumiar 18 Buracos 

6º OM P&P 8 de Junho Aldeia dos Capuchos 18 Buracos 

7º OM P&P 28 de Junho Paço do Lumiar 18 Buracos 

8º OM P&P 14 de Setembro C. N. F. Golf Jamor   18 Buracos 

FINAL 
12 de Outubro ou 

25 de Novembro 
Lisbon Sports Club Melhores 20 Jogadores da OM 

 
 

7. RESULTADOS DAS OM:  

Nos torneios relacionados com a Ordem de Mérito CGB 2022, em caso de 
igualdade de pontos no fim dos torneios para o ranking da OM respetiva, os 
fatores de diferenciação serão: 

 Obtenção da maior soma de pontos no fim da totalidade dos torneios 
que contam para a OM respetiva considerando apenas o NET GERAL 
entre sócios, valendo o 1ºlugar 3 pontos, o 2ºlugar 2 pontos e o 3ºlugar 
1 ponto; 

 Se a igualdade persistir, handicap de final de época menor a aplicar 
em NET e maior em GROSS; 

 

Serão entregues os seguintes prémios para cada Ordem de Mérito: 

a) Ordem de Mérito C.G.B. 2022 

Troféu para os três primeiros classificados das OM Net e Gross 

O primeiro Classificado Net “CGB” terá também a oferta de um RED PASS 
para a época de futebol do ano seguinte. 

O primeiro classificado Gross terá também a oferta de um saco de golfe. 



   
 

b) Ordem de Mérito “Lucky Ones”: 

Troféu para o primeiro classificado Net. 

 

c) Ordem de Mérito “P&P”:  

Troféu para o primeiro classificado Net. 

                                      

8. FALTA DE COMPARÊNCIA: Quando um jogador inscrito e confirmado para 
um torneio não comparecer no seu tee de saída e não tiver avisado a 
organização até 2 horas antes da sua impossibilidade de participar será 
penalizado no torneio seguinte com uma multa igual a 50% do valor do 
torneio.     

 
9. ANULAÇÃO E ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO: Em qualquer altura a 

Comissão Técnica poderá completar ou alterar o presente regulamento, 
suspender ou cancelar qualquer das voltas, anular, adiar ou cancelar a 
competição. 
 

10. ENTREGA DE TROFÉUS: Os troféus referentes a cada torneio só serão 
entregues presencialmente aos respetivos vencedores na cerimónia do 
mesmo. 
 

11. COMISSÃO TÉCNICA: A comissão técnica para as diferentes Ordem de 
Mérito na época 2022 é composta por: 
- Orlando Santos 
- António Varela (sócio e árbitro FPG) 
- Bruno Gancho (responsável P&P)   
- João Carlos Matos  
- Diretor de cada Campo. 
 

 

  



   
 

 
OUTRAS COMPETIÇÕES 
 
Campeonato de MATCHPLAY 
 
O primeiro torneio da época, Torneio REPSOL, apurará os 32 primeiros 
classificados, entre os sócios, para a competição matchplay. 
Depois da obtenção dos resultados o escalonamento será feito conforme as 
regras a seguir descritas. 
As várias fazes de 16avos, 8avos, quartos e meia-final terão como data-limite 
os torneios da OM seguintes. A final será realizada no máximo até dia 14 de 
Agosto 2022 e terá de ser efetuada inserida num dos torneios da OM “CGB”. 
Em virtude da especificidade das regras de golfe em Matchplay solicita-se 
que os sócios organizem os matches fora das OM quando tal for possível. Se 
tal não se puder fazer, os matches serão disputados com as regras de 
strokeplay, sendo que o vencedor de cada buraco será apurado da mesma 
forma que em matchplay. Compete aos sócios manter os dois scores em 
separado. 
     
O torneio obedece às seguintes regras: 
 
Handicap de jogo: limitado ao máximo de 36 para homens e senhoras. Para 
efeitos de matchplay, o handicap é de ¾ (75%) da diferença entre os 
handicaps de jogo dos dois jogadores. O jogador mais baixo joga com 
handicap 0, e o jogador com handicap de jogo mais alto joga com ¾ da 
diferença. Exemplo, um jogador handicap de jogo de 10 contra um de 
handicap 17, o jogador com handicap 10 joga com 0 e o outro com 75% de 
7, ou seja 5 (7 x 0,75 = 5,25 =5). O jogador com handicap mais alto terá uma 
pancada de abono nos buracos com stroke índex 1 a 5. 
 
Desempates: Se no final da Volta Convencional (18 buracos) a partida 
estiver empatada, a mesma deverá ser prolongada pelo número de buracos 
necessários até que se encontre o vencedor. Este prolongamento deverá 
começar no mesmo buraco onde se iniciou a partida e sem “pancadas de 
abono”. 
 
Na conclusão de cada partida o jogador vencedor, é responsável por informar 
por email ou mensagem a direção do clube do resultado do match de cada 
partida, imediatamente após a conclusão da mesma. 



   
 

O quadro inicial da competição, correspondente aos (1/16) Dezasseis avos 
de Final, é formado pelos 32 (trinta e dois) Subscritores do Clube de Golfe de 
Belas apurados no Torneio 2ª Ordem de Mérito, agrupados com o seguinte 
esquema: 

01 vs 32 
16 vs 17 
08 vs 25 
09 vs 24 
04 vs 29 
13 vs 20 
05 vs 28 
12 vs 21 

 

02 vs 31 
15 vs 18 
07 vs 26 
10 vs 23 
03 vs 30 
14 vs 19 
06 vs 27 
11 vs 22 

O cabeça de match (classificados do 1 ao 16 na primeira fase, e o vencedor 
dos matches ímpares para as fases seguintes) é responsável por propor ao 
seu oponente 4 datas diferentes para a realização do match nas 72 horas 
após a publicação da tabela de Matchplay. O oponente deve confirmar qual 
das datas prefere e na impossibilidade de poder respeitar qualquer das datas 
propostas deve contrapropor novas datas num prazo de 72 horas.   
 
Se no decurso das fases eliminatórias, o prazo limite para a conclusão das 
mesmas tiver sido atingido sem que todas as partidas tenham sido realizadas, 
a passagem para a fase seguinte far-se-á da seguinte forma: 
1- Se o cabeça de match propôs datas e não recebeu resposta, passa o 
cabeça de match para a fase seguinte; 
2- Se o cabeça de match não fez qualquer proposta, passa o oponente para 
a fase seguinte; 
3- Tendo sido feitas propostas e contrapropostas sem se ter chegado a 
acordo a Direção do Clube de Golfe do Benfica responsabiliza-se pela 
marcação de uma data e hora para conclusão do Match, que será 
previamente informada aos sócios em questão. Os Jogadores que não 
cumprirem com a data ou por falta de comparência na data estipulada pela 
Direção do Clube de Golfe do Benfica serão DESCLASSIFICADOS. 
 
Torneios RED PASS 
 
Vamos realizar três torneios RED PASS: 
Amarante 
Algarve 
Bom Sucesso 



   
 

Em cada um destes torneios vamos será oferecido um RED PASS ao 
vencedor NET. 
O handicap máximo de jogo será de 28 para homens e mulheres e estará 
aberto a todos os participantes.  
 
 
Torneio STRONG-CHARON 
 
Dia 9 de Abril, jogado a Pares e em TEXAS SCRAMBLE MODIFICADO. 
Apura 1(uma) equipa de sócios para um dos torneios do BENFICA 
CORPORATE GOLF CUP 2022.   

 

CAMPEONATO DO CLUBE CGB dias 9 e 10 de Outubro no campo do 
Guardian-Bom Sucesso. 

O Campeão do Clube será disputado na modalidade MEDAL NET 
agregado nos dois dias de competição para jogadores com handicap 
igual ou inferior a 14,0.  

O Vice-Campeão do Clube será disputado na modalidade Stableford 
NET agregado nos dois dias de competição para jogadores com 
handicap igual ou superior a 14,1. 

O Vencedor obterá o estatuto de Capitão do CGB até ao próximo 
Campeonato do Clube. 

O Vice-Campeão obterá o estatuto de Vice-Capitão até ao próximo 
Campeonato do Clube. 

  
Aos dois vencedores será oferecido a quota anual do clube no ano seguinte. 
 
 

  



   
 

 
 
 
BENFICA CORPORATE GOLF CUP 2022 
 
Três torneios dias 1 de Maio na Aroeira 2, 3 de Julho no Guardian-Bom e dia 
4 de Setembro no Guardian-Bom Sucesso. 
 
Este ano vamos modificar o formato e os prémios referentes a esta 
competição: 
 
Assim teremos três torneios EXECUTIVE SEATS 
 
A prova vai continuar a ser jogada em TEXAS SCRAMBLE a pares. 
 
Em todos os torneios vamos oferecer como prémio aos vencedores o 
seguinte: 
 

Torneio dia 1 de Maio 
a) 1ª Equipa NET: 4 Acessos ao Estádio com Executive Seats nos primeiros 

4 jogos no Estádio SLB  
 

b) 1º Equipa Gross: 2 Acessos ao Estádio com Executive Seats nos 5º e 6º 
jogos no Estádio SLB 

 
 

Torneio dia 3 de Julho  
a)  1ª Equipa NET: 4 Acessos ao Estádio com Executive Seats nos7º, 8º, 9º 

e 10º jogos no Estádio SLB  
 

b) 1º Equipa Gross: 2 Acessos ao Estádio com Executive Seats nos 11º e 
12º jogos no Estádio SLB 

 
 

Torneio 4 de Setembro 
a) 1ª Equipa NET: 4 Acessos ao Estádio com Executive Seats nos 13º, 14º, 

15º e 16º jogos no Estádio SLB  
 

b) 1º Equipa Gross: 2 Acessos ao Estádio com Executive Seats nos 17º e 
18º jogos no Estádio SLB  


