REGULAMENTO CIRCUITO DRIVE 2017
O Circuito Drive 2017 engloba 5 conjuntos de torneios destinados a jovens inscritos em
clubes filiados na Federação Portuguesa de Golfe. Esses 5 conjuntos correspondem ao
agrupamento dos clubes por zonas, de acordo com o seguinte critério de proximidade
geográfica:
Zona Norte – Clubes próximos do Porto;
Zona Centro – Clubes próximos de Lisboa;
Zona Sul – Clubes próximos de Faro;
Arquipélago da Madeira
Arquipélago dos Açores
Nos termos da Regra 33-1, e sem prejuízo das Condições de Competição de Aplicação
Permanente e Regras Locais da Federação Portuguesa de Golfe, é estabelecido o
seguinte Regulamento:
1. PARTICIPAÇÃO
Poderão participar nos torneios do Circuito Drive 2017, os jogadores com “handicap” e
inscritos na Federação Portuguesa de Golfe pelos clubes, de acordo com os escalões
abaixo indicados.


Escalão Sub18 – jogadores nascidos a partir de 01-01-1999.



Escalão Sub16 – jogadores nascidos a partir de 01-01-2001.



Escalão Sub14 – jogadores nascidos a partir de 01-01-2003.



Escalão Sub12 – jogadores nascidos a partir de 01-01-2005.



Escalão Sub10 – jogadores nascidos a partir de 01-01-2007.

O número máximo de jogadores em cada torneio será de 15 jogadores por escalão. Caso
o número de inscrições ultrapasse o limite de capacidade do campo, terão prioridade os
jogadores dos clubes da zona geográfica onde se realiza o torneio e, a seguir, os
jogadores de “handicap” mais baixo, seguindo-se o maior número de voltas validas no
seu registo de “handicap”.
Caso haja menos de três inscrições em qualquer dos escalões acima referidos, a
competição do referido escalão não se realizará. Contudo, o jogador poderá participar no
escalão imediatamente a cima.
Serão reservados 15 lugares por torneio destinados aos atletas das regiões insulares.
2. INSCRIÇÕES
3. Deverão ser efectuadas por formulário próprio no sítio de Internet da FPG
(www.fpg.pt), até à data limite indicada no calendário. Os jogadores inscrevem-se
em representação dos clubes através dos quais estão inscritos na FPG.

4. MODALIDADE DE JOGO
O Circuito Drive 2017, será jogado em:


Torneio de 18 buracos/dia “Stroke Play” para os Escalões Sub18, Sub16, e Sub14.



Torneio de 18 buracos / dia “ Stableford” para o Escalão Sub 12



Torneio de 9 buracos / dia “ Stableford” para o Escalão Sub 10

5. PONTOS DE PARTIDA
Sempre que as condições do Campo o permitam, os pontos de partida serão os
seguintes:


Escalões Sub18 e Sub16: RAPAZES – BRANCAS / RAPARIGAS – AZUIS



Escalões Sub14: RAPAZES – AMARELAS / RAPARIGAS – VERMELHAS



Escalão Sub 12 e Sub10: RAPAZES E RAPARIGAS – VERMELHAS

6.

REGRAS

Serão aplicadas as Regras aprovadas pelo R&A “Rules Limited”, as Regras Locais de
Aplicação Permanente da FPG em vigor e as Regras Locais estabelecidas pela Comissão
Técnica.
NÃO É PERMITIDO:


A deslocação em carros de golfe.



A utilização de “caddies”.



Fumar durante a volta convencional.

Penalidade por infracção a uma Condição de Competição: Desclassificação.
7. EMPATES
Escalão Sub 10
Em caso de empate para o 1º classificado “Gross”, o desempate será feito sucessivamente
pelos melhores últimos 9, 6, 3 buracos e melhor último buraco. Se persistir o empate, o
desempate será feito a favor do handicap mais alto, e se ainda assim o empate persistir, o
desempate será feito por sorteio.
Para o 1º classificado “Net”, o desempate será feito sucessivamente pelos melhores últimos 9,
6, 3 buracos e melhor último buraco. Se persistir o empate, o desempate será feito a favor do
handicap mais baixo, e se ainda assim o empate persistir, o desempate será feito por sorteio.
Escalões Sub 12, 14, 16 e 18
Em caso de empate para o 1º classificado “Gross”, o desempate será feito sucessivamente
pelos melhores últimos 18, 9, 6, 3 buracos e melhor último buraco. Se persistir o empate, o
desempate será feito a favor do handicap mais alto, e se ainda assim o empate persistir, o
desempate será feito por sorteio.
Para o 1º classificado “Net” o desempate será feito sucessivamente pelos melhores últimos 18,
9, 6, 3 buracos, e melhor último buraco. Se persistir o empate, o desempate será feito a favor
do handicap mais baixo, e se ainda assim o empate persistir, o desempate será feito por
sorteio.

8. CLASSIFICAÇÕES
As classificações de cada torneio serão ordenadas em “Stableford Gross e Net” para os
escalões Sub10 e Sub 12, e em “Stroke Play Gross e Net” para os escalões Sub14,
Sub16 e Sub18.
Será estabelecido um “Ranking” (Gross) para o Circuito Drive 2017.
9. PRÉMIOS
Em cada Torneio serão atribuídos os seguintes prémios:
Escalões Sub10 e Sub 12: 1º Gross e 1º Net, em “Stableford”.
Escalões Sub14, Sub16 e Sub18: 1º Gross e 1º Net, em “Stroke Play”.
Os prémios não são cumuláveis.
10. SUSPENSÃO DA COMPETIÇÃO
No caso de o torneio ser temporariamente suspenso devido à ocorrência de situações
perigosas (como relâmpagos, trovoada eminente, etc.), o jogador deverá interromper o
seu jogo imediatamente.
A suspensão do torneio por situações perigosas será assinalada por um toque prolongado
de buzina. Qualquer outra suspensão será assinalada por vários toques consecutivos e
curtos. O recomeço do torneio será assinalado por dois toques prolongados de buzina.
11. RESULTADOS DO TORNEIO – TORNEIO ENCERRADO
Considera-se que o resultado do torneio foi oficialmente anunciado quando a folha de
resultados finais for colocada no painel reservado para o efeito.
12. ANULAÇÃO E ALTERAÇÃO DA COMPETIÇÃO
Em qualquer momento a Comissão Técnica poderá:


Suspender ou cancelar qualquer torneio;



Anular ou cancelar a competição.

As situações omissas no presente Regulamento, serão decididas pela Comissão Técnica
com carácter definitivo.
13. MAU COMPORTAMENTO
Não será tolerada qualquer forma de mau comportamento. A Comissão Técnica reservase o direito de agir em conformidade.
NOTA
A Federação Portuguesa de Golfe aconselha os jogadores dos escalões Sub10 e
Sub12 a competir em provas de clube e regionais, antes de participarem nos
torneios do Circuito Drive.

RANKING DRIVE – BPI

Serão organizados dois Ranking’s, Ranking Nacional Drive – BPI e o Ranking Regional Drive
– BPI.
Para o Ranking Nacional Drive – BPI pontuarão todos os participantes.
Para o Ranking Regional Drive – BPI pontuarão apenas os atletas inscritos na respectiva
região. O Ranking Regional contará para a final nacional.
Ambos os Ranking’s serão organizados de acordo com o seguinte:
Ranking dos escalões Sub10 e Sub 12:
Em função dos resultados obtidos em cada torneio, contará a soma da pontuação
“Stableford Gross”.
Para efeitos de ordenação final, contarão os seis melhores resultados.
Ranking dos Escalões Sub14, Sub16 e Sub18:
Em função dos resultados obtidos em cada torneio, será encontrada a média dos
resultados “Gross”.
Para efeitos de ordenação final contarão os seis melhores resultados.

RANKING CLUBES
Para além do Ranking Individual, estabelece-se um Ranking Clube. Para o qual pontuam
os 5 primeiros classificados “gross” e empatados, com 1 ponto cada, em cada torneio, de
todos os escalões.

