REGULAMENTO DO RANKING ABGS 2022

PARTICIPAÇÃO:
Poderão participar todos os jogadores associados à ABGS
ETAPAS:
Serão considerados todos os torneios disputados em território nacional, conforme
calendário publicado no site da ABGS
CATEGORIAS:
Sêniores: Scratch, e com handicap índex até 14; de 14,1 a 23; e de 23,1 a 32
Pré-Sênior: Scratch, e com handicap índex até 14; de 14,1 a 23; e de 23,1 a 32
Feminino: Scratch, e com handicap índex até 25; e de 25,1 a 32
PONTUAÇÃO:
A pontuação atribuída a cada torneio é proporcional ao número de dias de competição.
Os primeiros oito jogadores em cada categoria marcarão pontos, conforme a tabela
abaixo:

Os campeões do Ranking ABGS 2022 serão os jogadores que obtiverem a maior
soma de pontos em sua categoria, já considerados os descartes, após a última etapa
do ano.
Em caso de empate no total de pontos do Ranking ABGS 2022 será aplicado o critério
a seguir.

REGULAMENTO DO RANKING ABGS 2022

CRITÉRIOS DE DESEMPATE
1º

- Pontos do torneio de 3 dias

2º

- Soma de pontos dos torneios de 2 dias

3º

- Soma de pontos dos torneios de 1 dia

Caso o jogador mude de categoria de handicap índex durante o ano, será considerado
na categoria em que gerou a maioria dos seus seis melhores resultados.
Caso tenha obtido o mesmo número de seus seis melhores resultados em duas
categorias, será considerado na categoria de handicap índex mais baixo.
PREMIAÇÃO:
Os melhores do Ranking ABGS 2022 receberão troféus na cerimônia de encerramento
da temporada, conforme descrito abaixo:
SÊNIOR:
Scratch – Campeão
até 14 – 1º, 2º e 3º colocados
14,1 a 23 – 1º, 2º 3º colocados
23,1 a 32 – 1º, 2º e 3º colocados
PRÉ-SÊNIOR:
Scratch – Campeão
até 14 – 1º colocado
14,1 a 23 – 1º colocado
23,1 a 32 – 1º colocado
FEMININA:
Scratch – Campeã
até 25 – 1º colocada
25,1 a 32 – 1º colocada

