APURAMENTO PARA O CAMPEONATO NACIONAL DE CLUBES DE 2022

São elegíveis para representar o Clube de Golfe da Quinta do Perú (CGQP) no Campeonato Nacional de
Clubes todos os sócios do CGQP que cumpram os requisitos estipulados pelo regulamento da competição.
A seleção dos membros da equipa que irá representar o CGQP no Campeonato Nacional de Clubes, a
realizar a partir de 1 de setembro de 2022 no Montado Golf Resort, será definida pelos seguintes critérios:

1º Jogador e 2º Jogador - Campeão e vice-campeão do Clube a apurar no Campeonato
do Clube – Taça João Salazar de Sousa;

3º Jogador – O Jogador do CGQP melhor colocado no ranking da Federação Portuguesa
de Golfe após o Campeonato Nacional Absoluto Hyundai (Aroeira Pines Classic de 27 a 30 de
julho), se classificado até ao décimo lugar nesse mesmo ranking e que não esteja apurado pelo
critério anterior;

4º Jogador– O melhor jogador do CGQP que no Campeonato Nacional Absoluto Hyundai
(Aroeira Pines Classic de 27 a 30 de julho) se classifique até ao trigésimo lugar na classificação
de amadores e que que não esteja apurado pelos critérios anteriores;

5º Jogador e 6º jogador - Serão apurados os dois primeiros classificados de um torneio
a realizar nos dias 16 e 17 de julho, que será disputado na categoria A em Stroke Play. O torneio
será para os jogadores do CGQP de qualquer escalão que não estejam apurados pelos critérios
anteriores;

7º Jogador – Será escolhido por wildcard atribuído pelo Capitão do Clube.

- Os critérios de apuramento acima descritos poderão ser alterados a qualquer momento por decisão do Capitão do
CGQP e após parecer positivo da Comissão Técnica do CGQP. Nessa eventualidade, as alterações ao presente
regulamento serão comunicadas aos sócios através dos canais habituais de comunicação do CGQP (site, newsletter).
- Qualquer dúvida ou omissão quanto ao presente regulamento será resolvida pela comissão técnica do CGQP.
- A composição final da Equipa deverá ser divulgada pelo Capitão do Clube até 15 dias antes do início da competição.
- Cabe ao Capitão do CGQP, se assim o entender, nomear um Capitão de Equipa em sua representação.
- O presente regulamento será divulgado aos sócios do CGQP através dos canais de comunicação habituais (site,
newsletter).

O Capitão,
Rui Reis
Quinta do Perú, 28 de janeiro de 2022

