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O Circuito Drive Challenge 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 e Final Regional são organizados pelos campos/clubes 

com o apoio da FPG.  A organização da Final Nacional compete à 

FPG. 

  

1. PARTICIPAÇÃO   

Provas abertas aos jogadores amadores filiados na FPG, de acordo 

com os seguintes critérios de elegibilidade - escalão e handicap. 

 

Escalões   

Sub-18 – jogadores nascidos entre 2003 e 2006.  

Sub-14 – jogadores nascidos em 2007 e 2008. 

Sub-12 – jogadores nascidos em 2009 e 2010.   

Sub-10 – jogadores nascidos a partir de 2011.  

 

Handicap  

Handicap igual ou superior a 5,0  

Ao handicap de jogo aplica-se a percentagem de 95 % do handicap. 

 

Nota: As competições na disciplina de P&P estão abertas a todos os 

jogadores amadores com handicap igual ou superior a 5,0 WHS, 

independentemente do seu handicap de P&P, de acordo com os 

escalões acima mencionados. 

  

2. INSCRIÇÕES    

Recebidas exclusivamente via sistema de inscrição online 

(disponível em página dedicada em www.fpg.pt) até às 12:00h do 

dia indicado no formulário. 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.    

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 nos clubes da zona 

geográfica do torneio, seguindo-se a exclusão dos handicaps mais 

altos. 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 valor da inscrição tem de ser pago até às 22:00h da Quarta Feira 

que antecede o torneio, através da referência de multibanco que 

receberá no seu email, após o fecho das inscrições. Caso o 

pagamento da inscrição não seja feito, a inscrição fica 

automaticamente cancelada. 

 

5. MODALIDADE 

Nove buracos em jogo por pancadas (stroke play) – Resultado 

Máximo de 10 Pancadas.  

Nas competições da disciplina de P&P, dezoito buracos em jogo por 

pancadas (stroke play) – Resultado Máximo de 7 Pancadas.  

 

6. REGRAS 

Aprovadas pelo R&A, as Regras Locais de Aplicação Permanente da 

FPG e as Regras Locais estabelecidas pela Comissão Técnica. 

 

7. MARCAS DE SAÍDA 

Sempre que as condições do campo o permitam, os pontos de 

partida são 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 

 

8. EMPATES 

O desempate para a classificação “Gross” 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. Nas competições da disciplina de Pitch & Putt o desempate 

é feito sucessivamente pelos melhores últimos 9, 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” é feito sucessivamente 

pelos melhores últimos 6, 3 e melhor último buraco. Persistindo o 

empate, é decidido a favor do handicap mais baixo, e por fim por 

sorteio. Nas competições da disciplina de Pitch & Putt o desempate 

é feito sucessivamente pelos melhores últimos 9, 6, 3 e melhor 

último buraco. Persistindo o empate, é decidido a favor do 

handicap mais baixo, e por fim por sorteio.   

 

 

 

 

 

http://www.fpg.pt/
http://portal.fpg.pt/procedimentos-de-inscricao-em-torneios-da-federacao-portuguesa-de-golfe/
http://portal.fpg.pt/procedimentos-de-inscricao-em-torneios-da-federacao-portuguesa-de-golfe/
http://portal.fpg.pt/wp-content/uploads/2018/12/Circular_10-2018.pdf
http://portal.fpg.pt/regras-locais-e-termos-de-competicao/
http://portal.fpg.pt/regras-locais-e-termos-de-competicao/
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9. PRÉMIOS 

1º, 2º e 3º Classificado Gross de cada escalão; 

1º, 2º e 3º Classificado Medal Net de cada escalão. 

 

Nota I: Os prémios não são acumuláveis, prevalecendo o prémio 

“Gross” ao prémio “Net”.  

Nota II: A classificação é feita sem distinção de género.  
 

10. CADDIES 

São permitidos “caddies”. 

 

11. COMISSÃO TÉCNICA E ÁRBITROS 

Os Árbitros e a Comissão Técnica serão oportunamente designados 

pela Federação Portuguesa de Golfe. Os casos omissos neste 

regulamento, sem resposta demais regulamentação e legislação 

vigente, serão apreciados e decididos pela Comissão Técnica. 

12. RANKING DRIVE CHALLENGE  

Os pontos para os rankings “Gross” e “Net” são atribuídos de 

acordo com a classificação final de cada torneio. Os jogadores 

podem participar em torneios de várias regiões, mas os resultados 

são contabilizados apenas no ranking de uma região. Não sendo 

recebida informação até ao dia 1 de Janeiro de 2021 os jogadores 

serão integrados no ranking da região do seu clube de filiação.  

Nota: Os jogadores RIO serão integrados no ranking da região da 

morada que se encontre registada na FPG. 

 

Pontos 

Os pontos do ranking são atribuídos de acordo com a classificação 

dos 4 melhores resultados dos torneios que antecedem a Final 

Regional.  

No Arquipélago dos Açores, os pontos dos rankings são atribuídos 

de acordo com a classificação dos 3 melhores resultados dos 

torneios que antecedem a Final Regional.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. RANKING CLUBES DRIVE CHALLENGE 

Para o ranking de clubes serão contabilizadas as vitórias “Gross” de 

cada escalão. O troféu de melhor clube será atribuído na Final 

Regional ao clube com mais vitórias.  

O Ranking de Clubes termina no último torneio de apuramento 

para a Final Regional. Sendo o prémio entregue na Final Regional. 

No arquipélago dos Açores não será disputado o “Troféu de 

Clubes”.  

 

Critério de Desempate:  

1- Clube com mais vitórias. 

2- Clube com mais segundos lugares. 

3- Clube com mais terceiros lugares.  

 

14. TABELA DE PONTOS: 

A tabela de pontos para ranking individual é a seguinte: 

 

Posição  
Drive 

Challenge 
Final 

Regional 

1º 350 525 

2º 275 413 

3º 265 398 

4º 255 383 

5º 245 368 

6º 235 353 

7º 225 338 

8º 215 323 

9º 205 308 

10º 195 293 

11º 185 278 

12º 175 263 

13º 160 240 

14º 155 233 

15º 150 225 

16º 145 218 

17º 140 210 

18º 135 203 

19º 130 195 

20º 125 188 
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FINAL REGIONAL 
 

 

1. PARTICIPAÇÃO   

Participam na Final Regional os primeiros 20 jogadores de cada 

escalão do Ranking Drive Challenge, considerando a pontuação do 

ranking “Gross”.  

 

Handicap  

Na Final Regional é admitido qualquer handicap. 

Ao handicap de jogo aplica-se a percentagem de 95 % do handicap. 

 
2. INSCRIÇÕES    

Os jogadores apurados estão inscritos automaticamente para a 

Final Regional. Deve informar a Federação da impossibilidade de 

participar. As desistências e faltas às Competições Nacionais são 

reguladas pela Circular nº 10/2018. 

 
3. VALOR DA INSCRIÇÃO 

5€  

O valor da inscrição tem de ser pago até às 22:00h da Quarta Feira 

que antecede o torneio, através da referência de multibanco que 

receberá no seu email, após o fecho das inscrições. Caso o 

pagamento da inscrição não seja feito, a inscrição fica 

automaticamente cancelada. 

 
5. MODALIDADE 

Nove buracos em jogo por pancadas (stroke play) – Resultado 

Máximo de 10 Pancadas.  

 

6. REGRAS 

Aprovadas pelo R&A, as Regras Locais de Aplicação Permanente da 

FPG e as Regras Locais estabelecidas pela Comissão Técnica. 

 

7.MARCAS DE SAÍDA 

Sempre que as condições do campo o permitam, os pontos de 

partida são 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. EMPATES 

O desempate para a classificação “Gross” 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” é feito sucessivamente 

pelos melhores últimos 6, 3 e melhor último buraco. Persistindo o 

empate, é decidido a favor do handicap mais baixo, e por fim por 

sorteio.   

 

8. PRÉMIOS 

1º, 2º e 3º Classificado Gross de cada escalão; 

1º, 2º e 3º Classificado Medal Net de cada escalão. 

 

Nota I: Os prémios não são acumuláveis, prevalecendo o prémio 

“Gross” seguido do prémio “Net”.  

Nota II: A classificação é feita sem distinção de género.  

Nota III: O Troféu de Clubes será entregue na Final Regional. 

 

 

9. RANKING DRIVE CHALLENGE 

Para a organização da classificação do ranking são somados os 

pontos da fase regular com os pontos da Final Regional.  

 

Prémios:   

1º Classificado do Ranking Gross de cada escalão; 

1º Classificado do Ranking Medal Net de cada escalão. 

 

Nota I: Os prémios do Ranking “Gross” e “Net” são acumuláveis. 

Nota II: Tabela de pontos disponível na página 2. 

 

Critério Desempate: 

O desempate para atribuição do prémio do ranking Drive Challenge 

é feito pela classificação na Final Regional. Persistindo o empate, é 

feita a soma dos pontos de todos os torneios, com exclusão do 

pior. 

 

10. CADDIES 

São permitidos “caddies”. 

  

11. COMISSÃO TÉCNICA E ÁRBITROS 

Serão oportunamente designados pela Federação Portuguesa de 

Golfe. Os casos omissos neste Regulamento, sem resposta demais 

regulamentação e legislação vigente, serão apreciados e decididos 

pela Comissão Técnica. 

 

http://portal.fpg.pt/wp-content/uploads/2018/12/Circular_10-2018.pdf
http://portal.fpg.pt/regras-locais-e-termos-de-competicao/
http://portal.fpg.pt/regras-locais-e-termos-de-competicao/
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FINAL NACIONAL 
 

 

 

1. PARTICIPAÇÃO 

Participam na Final Nacional os vencedores do Ranking “Gross” de 

cada escalão e respetiva região.  

 

Handicap  

Na Final Nacional é admitido qualquer handicap. 

Ao handicap de jogo aplica-se a percentagem de 95 % do 

handicap. 

 

2. INSCRIÇÕES 

A inscrição dos jogadores na Final Nacional é automática. Deve 

informar a Federação da impossibilidade de participar. As 

desistências e faltas às Competições Nacionais são reguladas pela 

Circular nº 10/2018. 

 

3. MODALIDADE 

Dezoito buracos em jogo por pancadas (stroke play) – Resultado 

Máximo de 10 Pancadas.  

 

4. REGRAS  

Aprovadas pelo R&A, as Regras Locais de Aplicação Permanente 

da FPG e as Regras Locais estabelecidas pela Comissão Técnica. 

  

5. MARCAS DE SAÍDA 

Escalão Sub-18: RAPAZES – AMARELAS  

RAPARIGAS – VERMELHAS 

Escalão Sub-14: RAPAZES – VERMELHAS   

RAPARIGAS – VERMELHAS  

Escalão Sub-12: RAPAZES – VERMELHAS   

RAPARIGAS – VERMELHAS  

Escalão Sub-10: RAPAZES E RAPARIGAS – ROXAS 

 

6. EMPATES 

Na classificação gross, o desempate para o primeiro lugar será 

feito por “Sudden Death Play Off”. O desempate para os restantes 

lugares é feito sucessivamente pelos melhores últimos, 9, 6, 3 e 

último buraco. Persistindo o empate, será decidido a favor do 

handicap mais alto, e por fim, por sorteio.  

 

O desempate para a classificação “Net” é feito sucessivamente 

pelos melhores últimos, 9, 6, 3 e último buraco. Persistindo o 

empate, é decidido a favor do handicap mais baixo, e por fim, por 

sorteio.  

 

 

 

 

 

 

 

7. PRÉMIOS  

1º, 2º e 3º Classificado Gross de cada escalão; 

1º, 2º e 3º Classificado Medal Net de cada escalão. 

 

Nota I: Os prémios não são acumuláveis, prevalecendo o prémio 

“Gross” seguido do prémio “Net”.  

Nota II: A classificação é feita sem distinção de género. 

 

Prémio de Equipas 

1º Classificado Gross Equipas. 

As equipas são compostas pelos 4 jogadores de cada região. O 

resultado de cada equipa corresponde ao somatório dos 3 

melhores resultados “Gross”. 

 

O desempate para a classificação Equipas obedece aos seguintes 

critérios:  

1º O melhor resultado excluído; 

2º O handicap mais alto do melhor resultado excluído;  

3º A equipa com o somatório de handicaps mais alto; 

Persistindo o empate, o desempate é feito por sorteio.  

 

8. CADDIES 

São permitidos “caddies”. 

 

9. 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 

 

 

 

 

http://portal.fpg.pt/wp-content/uploads/2018/12/Circular_10-2018.pdf
http://portal.fpg.pt/regras-locais-e-termos-de-competicao/
http://portal.fpg.pt/regras-locais-e-termos-de-competicao/
mailto:campeonatos@fpg.pt

