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Regulamento do Ranking do Xira Golfe para 2018 

Ranking Xira Golfe 

O Ranking Xira Golfe 

entrou em vigor a 1 de 

janeiro de 2017 tendo já em 

linha de conta os resultados 

obtidos pelos sócios nas 

últimas 9 Provas realizadas. 

 

O Ranking é calculado para 

todos os sócios do Xira 

Golfe e destina-se a apurar 

os jogadores que integram a 

equipa que representa o 

Xira Golfe nas competições 

por equipas. 

 

Poderá ainda ser usado para 

atribuir Pontos para 

contabilizar em Provas 

especiais, como a Prova do 

Campeonato do Xira Golfe 

para efeitos de atribuíção 

de Títulos de Campeões do 

Clube. 

 

Para o Ranking são 

contabilizados os pontos 

obtidos em duas 

Classificações 

(habitualmente Gross e 

Net), que poderão ter 

ponderações diferentes. 

Podem ser contabilizados 

pontos com outras formas 

de classificação (ex: provas 

em Match Play), sendo que 

se seguirá o principio de que 

os empatados recebem os 

mesmos pontos do melhor 

classificado.   

 

Pontos atribuídos 

Os Pontos atribuídos em 

cada Prova para cada uma 

das duas Classificações são 

calculados a partir dos 

seguintes: 

1º Classificado .............. 50 pts. 

2º Class. ........................ 30 pts. 

3º Class. ........................ 20 pts. 

4º Class. ........................ 15 pts. 

5º Class. ........................ 10 pts. 

6º e 7º Class. .................   9 pts. 

8º a 10º Class. ................. 8 pts. 

11º a 14º Class. .............   7 pts. 

15º a 20º Class. .............   6 pts. 

21º a 30º Class. .............   5 pts. 

31º a 40º Class. .............   4 pts. 

41º a 50º Class. .............   3 pts. 

51º  Class. e seg. ...........  2 pts. 

N/Dev .............................  1 pt. 

Fatores de ponderação 

Os Pontos para o Ranking 

são calculados aplicando os 

seguintes dois fatores de 

ponderação: 

1. Antiguidade da Prova: 

Fator de 3x para as 3 Provas 

mais recentes; 2X para as 3 

Provas seguintes e 1x para 

as 3 Provas mais antigas. 

2. Importância da Prova e 

de cada uma das duas 

Classificações: 

Peso de 3x, 2x ou 1x, para 

cada uma das duas 

Classificações mais 

relevantes (só Gross, só Net, 

ou ambas, ou outra 

adequada, podendo o peso 

de cada uma ser diferente). 

 

Critério de Desempate 

O primeiro critério de 

Desempate no Ranking é o 

menor EGA considerado 

para o Ranking, seguido do 

menor nº de sócio. 
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