
 
 

 
 

 

 

 

Procedimentos de Inscrição em Torneios da FPG 

2021 

 

Forma de Inscrição 

As inscrições são feitas exclusivamente via formulário on-line disponibilizado para cada 

competição. Não será aceite qualquer outra forma de inscrição.  

Para tal é necessário o registo no MyFPG. 

Ajuda ao registo em MyFPG: https://my.fpg.pt/Account/RegisterHelp.aspx 

Ajuda para inscrição: https://scoring.datagolf.pt/pt/TournAdmissionsHelp.aspx 

 

Abertura e encerramento das inscrições  

Drive Challenge 

As inscrições abrem 30 dias antes da data da competição, e encerram às 12 Horas da segunda-

feira que antecede a competição. Não são recebidas inscrições depois do prazo de 

encerramento fixado. 

Drive Tour- Campeonato Nacional de Jovens / Circuito CashBack / Campeonatos Nacionais 

As inscrições abrem 30 dias antes da data da competição, e encerram na data e hora indicadas 

no respetivo regulamento. Não são recebidas inscrições depois do prazo de encerramento 

fixado. 

Pagamentos 

Drive Challenge 

Os avisos de pagamento são enviados no do  encerramento das inscrições, e o pagamento terá 

de ser feito nas 48 horas seguintes. Terminado o prazo para pagamento não é admitida a 

participação na competição, ainda que tenha sido emitido o aviso de pagamento.  

Drive Tour- Campeonato Nacional de Jovens / Circuito CashBack / Campeonatos Nacionais 

Os avisos de pagamento são enviados no do  encerramento das inscrições, e o pagamento terá 

de ser feito nas 48 horas seguintes. Terminado o prazo para pagamento não é admitida a 

participação na competição, ainda que tenha sido emitido o aviso de pagamento.  

https://my.fpg.pt/Account/RegisterHelp.aspx
https://scoring.datagolf.pt/pt/TournAdmissionsHelp.aspx


 
 

 
 

 

 

 

Publicação dos Draws 

Os draws são publicados até 72 horas depois do encerramento das inscrições.  

Listas de espera 

As desistências de jogadores constantes no draw são preenchidas pelos jogadores em lista de 

espera, pela ordem da referida lista.   

Exemplo prático: 

2ª Feira 3ª Feira 4ª Feira 5ª Feira 6ª Feira Sábado Domingo 

Encerramento 

das Inscrições 

Emissão dos 

avisos de 

pagamento 

(caso haja 

lugar a 

pagamento) 

 

 

Prazo para pagamento 

em curso (caso haja 

lugar a pagamento) 

Publicação 

do draw 

 Competição Competição 
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