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A todos os Clubes Filiados e Associações  

 

Lisboa, 17 de Novembro de 1998 

 

CIRCULAR Nº 21/98 

CALENDÁRIO NACIONAL DE PROVAS OFICIAIS 

 

Junto se envia o Calendário Nacional de Provas Oficiais da Federação 

Portuguesa de Golfe para o ano 1999. 

 

Decorrerá até 15 de Dezembro de 1998 um prazo para alterações que se 

venham a revelar estritamente necessárias, findo o qual, o calendário será 

publicado definitivamente. 

 

De realçar algumas alterações, relativamente aos anos transactos: 

 

1 – Realização de uma fase prévia de qualificação no Campeonato Nacional 

Individual; 

2 – Separação das 3ª e 4ª Categorias, no Campeonato Nacional Individual, 

alargando o número de possíveis participantes; 

3 – Transformação do Campeonato Nacional Mid-Amateurs, anteriormente 

realizado numa única prova, em cinco qualificações regionais – Norte, 

Centro, Sul, Açores e Madeira – com uma final nacional, que elegerá a 

representação portuguesa na prova homóloga europeia (regulamento a informar 

atempadamente); 

4 – Realização de três novas provas, que constituirão o Torneio Inter-Regiões 

Rapazes, criando-se, deste modo, uma nova competição para este escalão de 

praticantes; 

5 – Organização de uma nova prova – Campeonato Nacional Inter-Clubes Sub-

16, fomentando nos praticantes mais novos o gosto pela competição e 

clubismo; 

6 – Separação das 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Categorias na Taça da Federação 

Portuguesa de Golfe, alargando-se, deste modo, o número de possíveis 

participantes; 
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7 – Comemorando a Federação Portuguesa de Golfe 50 anos em 1999 

(fundada em Outubro de 1949), serão organizados três torneios específicos, 

destinados a comemorar o cinquentenário; concretamente, o Torneio do 

Cinquentenário - Juvenis, Torneio do Cinquentenário - Clubes e o Torneio 

Cinquentenário -  Presidentes. Esta última prova será destinada a todos os 

Presidentes de clubes nacionais e a Presidentes de federações europeias 

membros da Associação Europeia de Golfe – EGA. 

 

Espera-se, com estas alterações, alcançar um calendário nacional de provas 

oficiais mais participado e de encontro às necessidades e anseios dos 

praticantes de golfe portadores da licença federativa. 

 

Com os nossos cumprimentos, 

 

 

Federação Portuguesa de Golfe 

 

 

Pedro Vicente 
Secretário-Geral 


