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REGULAMENTO
Nos termos da Regra 33-1, e sem prejuízo das Condições 
de Competição de Aplicação Permanente e Regras 
Locais, é estabelecido o seguinte Regulamento:

1. PARTICIPAÇÃO

Competição aberta a todos (as) os (as) jogadores (as) 
filiados (as) na F.P.G., com o “Handicap” Exacto EGA até 11,4.

2. INSCRIÇÕES

As inscrições terão de ser realizadas exclusivamente no 
formulário on-line (www.fpg.pt) até às 17 horas do dia 
25 de Setembro de 2017.
Para efeitos de aceitação de um jogador na competição 
será considerado o respectivo Handicap que conste no 
servidor da FPG no dia e hora do encerramento das 
inscrições.

Desistências ou faltas às Competições Nacionais, 
serão resolvidas de acordo com a Circular nº03/2007 – 
Pontos 1 e 4.

3. LIMITE DE INSCRIÇÕES

Serão aceites as inscrições até ao limite de 120 (cento e 
vinte) jogadores (24 Senhoras e 96 Homens)

Se o número de inscritos exceder o limite de inscrições 
estabelecido, proceder-se-á à exclusão dos “Handicaps” 
mais altos.

Para que a competição se possa realizar é exigido um 
mínimo de 3 (três) jogadores presentes no “Tee” de saída. 

Eventuais desistências após a divulgação do “Draw” 

poderão ser preenchidas pelos jogadores em lista de 
espera, seguindo-se a ordem da mesma lista.

4. VALOR DA INSCRIÇÃO

- Até 18 Anos - €10, 00

- 19 aos 23 Anos - €15, 00

- Mais de 23 Anos - €75, 00

- Sócios do clube anfitrião - €60, 00

- Os Seis Primeiros classificados do Ranking Nacional em 
Homens e as três primeiras Senhoras, estão isentos de 
pagamento de inscrição.

- A inscrição terá de ser paga até ao início da competição.

5. MODALIDADE 

Qualificação:

36 Buracos em Jogo por Pancadas (18 Buracos por dia), 
para apurar e ordenar os 32 melhores resultados de 
homens e os 8 melhores resultados de senhoras, os quais 
passarão a fase de jogo por buracos.

Jogo por Buracos:

Em cada eliminatória da fase de Jogo por Buracos serão 
disputados em 18 buracos, na final disputar-se-ão 36 
buracos.

6. REGRAS

As aprovadas pelo R&A Rules Limited e as Regras Locais 
estabelecidas pela Comissão Técnica.

7. EMPATES

Se o 32º lugar de homens e o 8º de senhoras, na fase de 
jogo por pancadas, se verificarem empatados, será 
realizado um “Sundden Death Play O�” com todos os 
jogadores que estejam empatados, para decidir qual o/os 
jogador/es que passará/am a fase de jogo por buracos.

8. PRÉMIOS

Serão atribuídos troféus ao 1º e 2º classificado Homens e 
Senhoras.

O 1º e 2º classificado, Homens e Senhoras terá entrada no 
Campeonato Internacional Amador de Portugal.

9. NÃO É PERMITIDO

Jogadores menores de 18 anos de idade fumarem durante 
o jogo.

A PENALIDADE POR INCUMPRIMENTO DE UMA 
CONDIÇÃO ESTABELECIDA NESTE REGULAMENTO É A 
DESCLASSIFICAÇÃO DO JOGADOR.

Os casos omissos no Regulamento serão decididos de 
forma definitiva pela Comissão Técnica.

10. COMISSÃO TÉCNICA E ÁRBITROS

Serão designados oportunamente pela Federação 
Portuguesa de Golfe.
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