REGULAMENTO
DRIVE PROF 2020

O Circuito Drive Prof integra torneios de 6 regiões, de acordo com o
seguinte critério de proximidade geográfica:
Região Norte – Clubes próximos do Porto;
Região Centro – Clubes próximos de Coimbra;
Região Tejo – Clubes próximos de Lisboa;
Região 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 do Campeonato Nacional Drive Prof
compete à FPG, conforme regulamento próprio.
1. PARTICIPAÇÃO
Prova aberta a todos os professores (as) do ensino primário ao
ensino superior. Têm prioridade os professores (as) que tenham os
seus alunos inscritos no circuito Drive School, bem como todos os
professores (as) que já tenham recebido formação pela Federação
Portuguesa de Golfe ou que estejam envolvidos nos grupos de
equipas de Golfe do Desporto Escolar.
2. INSCRIÇÕES
Recebidas exclusivamente via formulário online (disponível na
página dedicada em portal.fpg.pt/projeto-drive/drive-prof) até às
17:00h do dia indicado no respetivo formulário.
3. VALOR DA INSCRIÇÃO
5€ o qual deverá ser pago até ao início do torneio.
4. EQUIPAMENTO E MATERIAL
Todos os participantes devem usar vestuário adequado, que
respeite as tradições da modalidade e os códigos de vestuário que
possam existir nos campos onde se desenrolam as atividades.
Os jogadores devem levar os seus próprios tacos de golfe, caso não
tenham devem informar no formulário de inscrição.
5. MODALIDADE
De acordo com a disponibilidade do campo, o circuito Drive Prof
será disputado nas seguintes modalidades: “Competição Putting”;
“Competição Chip & Putt” ou “Competição 9 ou 18 buracos – EGA ou
P&P” jogados em (stroke-play) “gross” soma de todas as pancadas e
poderão também ser realizadas em (Stableford) “gross”. A
modalidade de cada competição será anunciada previamente no
respetivo calendário.
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. Em
todas as provas os pontos de partida serão escolhidos pela
comissão técnica e comuns para todas as categorias.
7. EMPATES
O desempate de cada torneio é feito sucessivamente pelos
melhores últimos 9, 6, 3 e melhor último buraco. Persistindo o
empate, é decidido por sorteio.

9. RANKING DRIVE PROF REGIONAL
O circuito Drive Prof conta com dois rankings: Ranking Regional
Homens e Ranking Regional Senhoras. Os pontos do Ranking
Regional são atribuídos de acordo com a classificação dos 3
melhores resultados dos 4 torneios que antecedem o Campeonato
Nacional Drive Prof. No Arquipélago dos Açores os pontos do
Ranking Regional são contabilizados pelos 2 melhores resultados
dos 3 torneios.
Nota: Os jogadores podem participar em torneios de várias regiões,
mas os resultados serão contabilizados apenas para o ranking de
uma região. Caso o jogador pretenda integrar um ranking de uma
região que não a sua, deverá contactar o Projeto Drive até ao dia 24
de Fevereiro de 2020.
10. APURAMENTO CAMPEONATO NACIONAL DRIVE PROF
Ficam apurados os 2 melhores professores de cada categoria e de
cada região. Nos Açores, como são 2 Ilhas, fica apurado o melhor de
cada categoria de cada Ilha (Terceira e S. Miguel).
Nota I: Caso algum professor apurado, informe que não poderá
estar presente na prova nacional, os professores que não estavam
apurados são inseridos, seguindo pela ordem da classificação do
respetivo ranking.
Nota II: Caso a categoria de Senhoras não tenha participantes, são
apurados os 4 melhores professores da categoria Homens dessa
região.
Nota III: No caso de igualdade de pontos entre dois ou mais
professores no Ranking Regional, para apuramento Nacional, o
desempate far-se-á através da aplicação dos seguintes critérios:
• Maior número de pontos com data mais recente;
• Maior número de alunos envolvidos no golfe na escola pelo
professor/a;
• Sorteio.
11. COMISSÃO TÉCNICA
Os casos omissos neste Regulamento, sem resposta na demais
regulamentação e legislação vigente, serão apreciados e decididos
pela Comissão Técnica.
12. TABELA DE PONTOS RANKING DRIVE PROF REGIONAL
Classificação
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º

Pontos
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

8. PRÉMIOS
1º Classificado Homem Gross;
1ª Classificada Senhora Gross;
1º Classificado Net Geral
Nota: Os prémios não são acumuláveis, prevalecendo o prémio
“Gross”.
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