DRIVE CHALLENGE 2018
REGULAMENTO
O Circuito Drive Challenge 2018 integra torneios de 6 regiões, de
acordo com o seguinte critério de proximidade geográfica:
Zona Norte – Clubes próximos do Porto;
Zona Centro – Clubes próximos de Coimbra;
Zona Tejo – Clubes próximos de Lisboa;
Zona Sul – Clubes próximos de Faro;
Arquipélago da Madeira;
Arquipélago dos Açores.
Os torneios são organizados pelos campos/clubes das 6 regiões com
o apoio da FPG. A organização das Grandes Finais Regionais
compete à FPG.
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
Prova aberta aos jogadores filiados na FPG, de acordo com os
seguintes escalões e “handicap” EGA:
Sub-18 – jogadores nascidos entre 2000 e 2003.
Sub-14 – jogadores nascidos em 2004 e 2005.
Sub-12 – jogadores nascidos em 2006 e 2007.
Sub-10 – jogadores nascidos a partir de 2008.
Handicap EGA mínimo permitido:
Sub-18 – handicap mínimo 4,5.
Sub-14 e Sub-12 – handicap mínimo 11,5.
Sub-10 – todos os handicaps.
Nas competições da disciplina de Pitch & Putt são admitidos todos
os handicaps(P&P) em todos os escalões, não sendo no entanto
admitida a participação dos jogadores do Drive Tour.
2.INSCRIÇÕES
Recebidas exclusivamente via formulário on-line (disponível em
página dedicada em www.fpg.pt) até às 12 horas da antevéspera do
dia de início do torneio.
Para aceitação do jogador no torneio é considerado o handicap
registado no servidor da FPG no momento do encerramento das
inscrições.
3. LIMITE DE INSCRIÇÕES
30 jogadores por escalão.
Caso não seja atingido o número máximo de inscritos por escalão
far-se-á a distribuição das vagas pelos restantes escalões.
Quando o número de inscritos exceda o limite de inscrições, será
dada prioridade aos jogadores filiados em clube da zona geográfica
onde se realiza o torneio, seguindo-se a exclusão dos “Handicaps”
mais altos.
Para realização do torneio é exigida, para cada escalão, a presença
de um mínimo de 3 jogadores no “Tee” de saída. O jogador que
pertencente a um escalão que não reúna condições de realização
poderá integrar um escalão superior, não sendo a participação
considerada para efeitos de ranking. As desistências recebidas após
a divulgação do “Draw” poderão ser preenchidas pelos jogadores
em lista de espera, seguindo-se o critério do Handicap mais baixo
do respectivo escalão.
4. VALOR DA INSCRIÇÃO
5€ o qual deverá ser pago até ao início do torneio.

6. REGRAS E PONTOS DE PARTIDA
As aprovadas pelo R&A Rules Limited; as de aplicação permanente
da FPG e as Regras Locais estabelecidas pela Comissão Técnica.
Pontos de Partida
Sempre que as condições do Campo o permitam, os pontos de
partida serão os seguintes:
Escalão Sub-18: RAPAZES – AMARELAS / RAPARIGAS – VERMELHAS
Escalão Sub-14: RAPAZES – VERMELHAS / RAPARIGAS – VERDES
Escalão Sub-12: RAPAZES E RAPARIGAS – VERDES
Escalão Sub-10: RAPAZES E RAPARIGAS – ROXOS
7. EMPATES
O desempate para a classificação “Gross” de cada torneio é feito
sucessivamente pelos melhores últimos 6, 3 e melhor último
buraco. Persistindo o empate, é decidido a favor do handicap mais
alto e por fim por sorteio.
O desempate para a classificação “Net” de cada torneio é feito
sucessivamente pelos melhores últimos 6, 3 buracos e melhor
último buraco. Persistindo o empate, é decidido a favor do
handicap mais baixo e por fim por sorteio.
8. PRÉMIOS
1º Classificado Gross “Stableford” de cada escalão
1º Classificado Net “Stableford” de cada escalão
Nota I: Os prémios não são acumuláveis, prevalecendo o prémio
“Gross”.
Nota II: A classificação é feita sem distinção de género.
Prémio de Clube – 1º Classificado Gross “Stableford”
Nota: No arquipélago dos Açores, o “Prémio de Clube” só será
atribuído na Grande Final.
O título de Campeão Regional é atribuído de acordo com o
Regulamento do Ranking Drive Challenge.
9. RANKING DRIVE CHALLENGE
Os pontos para os Rankings “Gross” e “Net” são atribuídos de
acordo com a classificação final de cada torneio e dão acesso à
Grande Final Regional, conforme regulamento próprio.
10. GRANDE FINAL REGIONAL
Participam na Grande Final Regional os primeiros 20 jogadores de
cada escalão do Ranking Drive Challenge, sendo considerada a
pontuação obtida no Ranking Drive Challenge “Gross”.
11. CADDIES
São permitidos “caddies”.
12. COMISSÃO TÉCNICA E ÁRBITROS
Serão oportunamente designados pela Federação Portuguesa de
Golfe.
A PENALIDADE POR INCUMPRIMENTO DE UMA CONDIÇÃO
ESTABELECIDA NESTE REGULAMENTO É A DESCLASSIFICAÇÃO DO
JOGADOR.
Os casos omissos neste Regulamento, sem resposta na demais
regulamentação e legislação vigente, serão apreciados e decididos
pela Comissão Técnica.

5. MODALIDADE
Nove buracos na modalidade de “Stableford”.
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RANKING DRIVE CHALLENGE 2018
REGULAMENTO
1- Serão elaborados dois Rankings: o Ranking Regional “Gross” e o Ranking Regional “Net”.
2- Os pontos do Ranking Regional Drive Challenge são atribuídos de acordo com a classificação de cada
torneio. No Ranking “Gross” são adicionados os pontos da classificação “gross” da Grande Final Regional.
3- Prémios
Campeão Regional Drive Challenge 2018 – título atribuído ao vencedor do Ranking Regional “Gross”.
Vencedor do Ranking Regional “Net” – prémio atribuído no torneio que antecede a final de cada região.
4- Empates
O desempate para atribuição do título de Campeão Regional é feito pela melhor pontuação do último torneio.
Persistindo o empate, é feita a soma dos pontos de todos os torneios, com exclusão do pior torneio de cada
jogador.
5- Ranking Clubes Drive Challenge
O Ranking Clubes Drive Challenge considera equipas compostas por quatro jogadores, independentemente do
escalão. Cada clube pode inscrever até três equipas, sendo apenas considerada a melhor equipa de cada clube
em cada torneio.
O resultado de cada equipa corresponde ao somatório das suas três melhores classificações “Gross”.
No troféu do melhor Clube “Gross”, caso haja empate, o desempate será realizado pelo 4 resultado (Resultado
não utilizado).
Nota: O Ranking Clubes Drive Challenge não se aplica ao Arquipélago dos Açores.
6- As tabelas de pontos são as seguintes:
Tabela de Pontos Ranking Drive Challenge
Classificação

Drive
Challenge

1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º
12º
13º
14º
15º
16º
17º
18º
19º
20º

150
130
120
115
110
106
102
98
94
90
87
84
81
78
75
73
71
69
67
65

Grande Final
Regional
250
190
170
150
143
138
133
127
122
117
113
109
105
101
98
95
92
90
87
85

Tabela de Pontos Ranking Clubes

1º

Drive
Challenge
10

2º

7

3º

5

4º

3

5º

1

Posição
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