



- Regulamento Torneios internos -  

➢ Participação e inscrição nos Torneios Internos: 

• A Ordem de Mérito é reservada aos associados do Clube.

• As inscrições deverão ser efetuadas até às 15h00 da 5a feira anterior ao Torneio.

• As horas de saída estarão disponíveis a partir das 12h00 do dia seguinte.

• Inscrições após o limite de 5a feira ficarão sujeitas a parecer da Comissão Técnica.

• Os Associados do Clube TAP que necessitem de dispensa de serviço para poderem 

participar nos Torneios, deverão contactar a Secção de Golfe a fim de pedir aos 
serviços a respetiva dispensa.


• Os Associados inscritos nos Torneios que não possam estar presentes, devem informar 
o Clube até às 12h00 da 6a feira anterior ao Torneio.


• Serão realizadas 8 Provas da Ordem de Mérito na modalidade de Stableford, sendo 
que a primeira prova é a Taça Fundadores e a última a Taça Cte. Sousa Vieira.


• No final de cada Torneio, serão entregues os troféus respetivos.

• No 8º Torneio, o Clube TAP oferece o almoço e divulga os vencedores da Ordem de 

Mérito.

• É obrigatório mostrar a identificação em todos os campos.


Torneios da Ordem de Mérito para 2023

Competição Data Campo Saídas Participantes

Taça 
Fundadores 26 de fevereiro Beloura 08h30 Clube TAP

2º Torneio 26 de março Quinta Peru 08h30 Clube TAP

3º Torneio 15 de abril Santo Estevão 10h00 Clube TAP

4º Torneio 7 de maio Ribagolfe Corks 08h30 Clube TAP

5º Torneio 18 de junho Lisbon Sports 09h30 Clube TAP

6º Torneio 23 de julho Aroeira Pines 09h30 Clube TAP

7º Torneio 9 de setembro Santo Estevão 08h30 Clube TAP

Taça Cte. Sousa 
Vieira 7 de outubro Beloura 08h30 Clube TAP
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➢ Classificação: 

A classificação final será a soma dos 5 melhores resultados da Ordem de Mérito NETT e 
GROSS. Havendo empates, serão tidos em conta todos os resultados.


➢ Prémios: 

Melhores 3 NETT e 3 GROSS. Os primeiros classificados Nett e Gross serão convidados 
a participar no 45º TAP Open, em novembro de 2023.


➢ Alteração e anulação do presente regulamento: 

Em qualquer altura, a Comissão Técnica, vê-se no direito de completar ou alterar este

Regulamento, bom como suspender ou cancelar qualquer uma das provas.


➢ Handicaps: 

• Feita a revisão anual dos Handicaps, existem alterações em alguns, pelo que sugerimos 
que consultem o site da Federação Portuguesa de Golfe, principalmente os golfistas que

ficaram com o Handicap caducado.


• Os jogadores com Handicap perdido ou caducado podem participar nos Torneios

internos, no entanto a classificação obtida nos torneios em que se verifique essa 
situação não poderá ser considerada para a Ordem de Mérito.
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