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2020 
 

 

ORDEM DE MÉRITO - Composta por 11 provas (Taça Novo Ano, Taça Mackenzie Ross, Taça Mendes 

Ribeiro, Taça Flavimpério, Taça Aniversários, Taça Vinho do Porto, Taça Ach.  

Brito, Taça Fundação, Taça dos Patrocinadores, Torneio das Castanhas, e Taça 

Mário Rodrigues) (os nomes poderão alterar se houver novos patrocínios).  

Em cada uma das 11 provas haverá prémio para 1º net, 2º net e 1º gross, provas 

essas disputadas em Stableford Net.  

Das 11 provas serão aproveitados os 7 melhores resultados. 

No final das 11 provas estarão encontrados os vencedores net e gross. 

O 1º gross será considerado o CAMPEÃO GROSS 2020 e o 1º net será o 

CAMPEÃO NET 2020. 

Ambos terão direito a troféu, 3 meses de quotas grátis e lugar privado no parque 

de estacionamento. 

 

 

TORNEIO DE PARES - Prova composta por 4 torneios (A, B, C e D). Não é permitida a repetição dos 

mesmos pares. Os jogadores que formam o par terão que ser da mesma categoria 

ou de categorias contíguas (exemplo: se um jogador de 1ª categoria jogar com um 

de 3ª, este último assumirá o handicap mais alto da 2ª categoria). 

 6 saídas obrigatórias. 

 Haverá prémios para 1º net, 2º net e 1º gross  em cada torneio. 

 A modalidade será Texas Scramble modificado, contando 60% do handicap mais 

baixo e 40% do handicap mais alto. 

No final dos 4 torneios estarão encontrados os pares vencedores gross 

(CAMPEÃO DO CLUBE DE PARES) e nett (CAMPEÃO DO CLUBE NETT DE 

PARES), tendo ambos os pares direito a troféu. 

 

 

PITCH & PUTT  -  Prova disputada em 5 torneios (pt1, pt2, pt3, pt4 e pt5) na modalidade de 

Strokeplay. 

 Em cada prova haverá prémios para 1º gross, 2º gross e 1º net. 

No final dos 5 torneios contarão os 3 melhores resultados e estarão encontrados 

os campeões gross (CAMPEÃO DO CLUBE DE PITCH & PUTT) e net 

(CAMPEÃO DO CLUBE NET DE PITCH & PUTT). 

 Ambos terão direito a troféu. 

 

 

TAÇA AMIZADE  - Composta por 3 torneios (X, Y e Z) na modalidade de Texas Scramble. 

Cada par será composto por 1 jogador com handicap e 1 sem handicap. 

Haverá prémios para 1º net, 2º net e 1º gross em cada prova. 

 

 

TAÇA DOS  

PRESIDENTES  -  Esta prova determina o título de CAMPEÃO DO CLUBE e CAMPEÃO DO 

CLUBE DE SEGUNDAS CATEGORIAS.  


