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Termos de Competição

1.PARTICIPAÇÃO 

Torneio aberto aos jogadores filiados na FPG, com handicap EGA, 

de acordo com os seguintes escalões: 

  

Sub-18 – jogadores nascidos em 2002 e 2003 - Hcp Máximo 11,4 

Sub-16 – jogadores nascidos em 2004 e 2005 - Hcp Máximo 11,4  

Sub-14 – jogadores nascidos em 2006  e 2007 - Hcp Máximo 18,4 

Sub-12 – jogadores nascidos em 2008 e 2009 - Hcp Máximo 18,4 

Nota: O Torneio é aberto a jogadores Sub 10 desde que cumpram 

com o Limite Máximo de Handicap e o limite máximo de jogadores 

não seja atingido.  

2. INSCRIÇÕES 

Recebidas exclusivamente via formulário on-line (disponível em 

página dedicada em www.fpg.pt) até às 22 horas do dia 16 de 

Fevereiro, Domingo. As inscrições terão de ser feitas de acordo 

com os Procedimentos de Inscrição em Torneios da FPG.   

Para aceitação do jogador no torneio é considerado o handicap 

registado no servidor da FPG no momento do encerramento das 

inscrições. 

As desistências e faltas às Competições Nacionais são reguladas 

pela Circular nº 10/2018. 

  

3. LIMITE DE INSCRIÇÕES 

30 jogadores por escalão (dos quais 23 rapazes e 7 raparigas).  

  

Não sendo atingido o limite máximo de rapazes, as vagas serão 

preenchidas por raparigas, e vice-versa. 

Reservam-se 3 lugares por escalão ( 2 rapazes e 1 rapariga) para 

os jogadores com  “home club” e residência em cada uma das 

regiões autónomas. O critério de atribuição será por handicap.  

Quando o número de inscritos exceda o limite de inscrições, faz-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 

pertencente a um escalão que não reúna condições de realização 

poderá integrar um escalão superior, não contando a classificação 

para efeitos de ranking. 

As desistências recebidas após a divulgação do “Draw” poderão 

ser preenchidas pelos jogadores em lista de espera, com handicap 

mais baixo e independentemente do escalão. 

4. VALOR DA INSCRIÇÃO 

10€, O valor da inscrição tem de ser pago até dia 19 de Fevereiro 

às 12:00, através da referência de Multibanco que receberá no 

seu email, segunda-feira dia 17 de Fevereiro, Caso o pagamento 

da inscrição não seja feito, a inscrição fica automaticamente 

cancelada. (Ver procedimentos de inscrição) 

Estão isentos de pagamento os dois primeiros classificados e a 

primeira classificada, de cada escalão, no Ranking Drive Tour.  

 

5. MODALIDADE  

36 buracos em jogo por pancadas (18 buracos por dia). 

 

6. REGRAS 

Aprovadas pelo R&A Rules Limited, as Regras Locais de Aplicação 

Permanente da FPG e as Regras Locais estabelecidas pela 

Comissão Técnica. 

 

7. MARCAS DE SAÍDA  

Sub-18 e Sub-16 –  Rapazes Brancas - Raparigas Azuis 

Sub-14 – Rapazes Amarelas -  Raparigas Vermelhas 

Sub-12 –Rapazes e Raparigas Vermelhas  

   

8. EMPATES 

O desempate para o primeiro lugar  é decidido por “Sudden Death 

Play Off”.  

Não será feito desempate para os restantes lugares.  

Na classificação Net, o desempate é decidido a favor do handicap 

mais baixo. Persistindo o empate, é decidido sucessivamente 

pelos melhores últimos 18, 9, 6, 3 buracos, e melhor último 

buraco. Persistindo o empate, é decidido por sorteio. 

  

9. PRÉMIOS 

1º Classificado Gross masculino e feminino de cada escalão  

1º Classificado “Medal Net” masculino e feminino de cada escalão. 

  

Os Prémios não são acumuláveis, prevalecendo a Classificação 

Gross. 

  

10. RANKING DRIVE TOUR – CN JOVENS 

Os pontos para o Ranking Nacional Drive Tour - CN Jovens, serão 

atribuídos conforme a classificação final de cada torneio, e darão 

acesso à Grande Final Nacional, conforme regulamento próprio.     

  

11. CADDIES 

São permitidos “caddies”.  

  

12. COMISSÃO TÉCNICA E ÁRBITROS 

Serão oportunamente designados pela Federação Portuguesa de 

Golfe. 

Os casos omissos neste Regulamento, sem resposta na demais 

regulamentação e legislação vigente, serão apreciados e decididos 

pela Comissão Técnica. 

  

Mais informações: campeonatos@fpg.pt 
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