
REGULAMENTO 

Campeonato Nacional Jovens 

 Pitch & Putt 

Paredes G.C. 
19 de Maio de 2018 

Nos termos da Regra 33-1, e sem prejuízo das Condições de Competição e Regras Locais de Aplicação Permanente de P&P da FPG, é estabelecido o seguinte 
Regulamento: 
  
1. PARTICIPAÇÃO 
Prova aberta a todos os jogadores filiados na F.P.G., com Handicap P&P atribuído.  
Os jogadores só com Handicap EGA poderão participar, desde que o limite de inscrições não seja atingido. 
 Escalões etários: 
- Sub-25 – Nascidos após 31-12-1992 
- Sub-18 – Nascidos após 31-12-1999 
- Sub-16 – Nascidos após 31-12-2001 
- Sub-14 – Nascidos após 31-12-2003 
- Sub-12 – Nascidos após 31-12-2005 
- Sub-10 – Nascidos após 31-12-2007 
 
 2. INSCRIÇÕES 
Deverão chegar à Federação Portuguesa de Golfe por correio, e-mail (campeonatos@fpg.pt), fax ou formulário on-line (www.fpg.pt) até às 17 horas do dia 16 
de Maio de 2018. 
Para efeitos de aceitação de um jogador na Prova, será considerado o respetivo Handicap P&P, que conste no servidor da FPG no dia e hora do encerramento 
das inscrições. 
As desistências e faltas às Competições Nacionais são reguladas pela Circular nº 05/2014. 
É da responsabilidade de cada jogador, a verificação da sua correta e atempada inscrição, através da consulta dos Inscritos, no site da FPG. 
 
 3. LIMITE DE INSCRIÇÕES 
Serão aceites as inscrições até ao limite de 72 (setenta e dois) jogadores, divididos em partes iguais, por escalão etário. 
 Se o número de inscritos exceder o limite de inscrições estabelecido, proceder-se-á à exclusão dos Handicaps P&P mais altos. 
 Para que o Torneio se possa realizar é exigido um mínimo de 20 (vinte) jogadores inscritos.  
 Em qualquer das categorias a competição só terá lugar com a inscrição de 3 (três) jogadores, caso isso não se verifique o jogador terá a oportunidade de         
 integrar o escalão superior. 
 Eventuais desistências após a divulgação do Draw, poderão ser preenchidas pelos jogadores em lista de espera, seguindo-se o critério do Handicap P&P mais    
 baixo independentemente do escalão. 
 
 4. VALOR DA INSCRIÇÃO 
5€ por jogador. 
 
5. MODALIDADE  
36 buracos por pancadas – Strokeplay (18 buracos de manhã e 18 buracos de tarde) 
 
6. REGRAS 
As aprovadas pelo R&A Rules Limited, as condições estabelecidas pelo Regulamento do Pitch & Putt da FPG e pelas Condições de Competição e Regras Locais de  
Aplicação Permanente de P&P da FPG, assim como as Regras Locais estabelecidas pela Comissão Técnica. 
 
 7. PRÉMIOS 
Por cada escalão etário: 
- Campeão Nacional e Vice-Campeão Nacional, em Gross 
- Campeão Nacional Net  
Os prémios não são acumuláveis, prevalecendo o prémio gross 
 
8. EMPATES 
Em caso de empate para o titulo de Campeão Nacional de qualquer escalão etário, o desempate será feito por “Sudden Death Play Off”. 
Para os restantes lugares, o desempate será feito sucessivamente pelos melhores últimos 9, 6, 3 buracos, melhor último buraco. Se persistir o empate será 
resolvido por sorteio. 
 
9. CADDIES 
Não são permitidos caddies. 
 
10. NÃO É PERMITIDO 
Os jogadores 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. 
 
11. COMISSÃO TÉCNICA E ÁRBITROS 
Serão designados oportunamente pela Federação Portuguesa de Golfe. 
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