4º Torneio do Circuito da FPG
Ribagolfe Oaks
11 e 12 de Setembro de 2021
Termos de Competição
1. PARTICIPAÇÃO
Torneio aberto a jogadores Amadores e Profissionais filiados na
FPG com “Handicap” igual ou inferior a 12.
2. INSCRIÇÕES
Recebidas exclusivamente via formulário on-line (disponível em
página dedicada em www.fpg.pt) até às 12 horas do dia 06 de
Setembro (segunda-feira), devendo cumprir com os
Procedimentos de Inscrição em Torneios da FPG.
Para aceitação do jogador no campeonato 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.
Ao inscrever-se no Circuito da FPG os jogadores amadores
abdicam de qualquer prémio monetário.
3. LIMITE DE INSCRIÇÕES
Amadores
93 Jogadores – 72 homens e 21 senhoras, dos quais 6 jogadores (4
homens e 2 senhoras) poderão ser nomeados pela Comissão de
Campeonatos e Alto Rendimento da FPG.
Reservada a inscrição a 4 jogadores da Região Autónoma dos
Açores (3 homens e 1 senhora) e a 4 jogadores da Região
Autónoma da Madeira (3 homens e 1 senhora) com “home club” e
residência nestas regiões, por ordem de Handicap.
As formações são compostas por 3 jogadores do mesmo género.
Quando o número de inscritos originar formações de 2 jogadores,
estas poderão ser completadas com jogadores da lista de espera.
Quando o número de inscritos exceder o limite de inscrições será
feita a exclusão dos “Handicaps” mais altos, não sendo no entanto
excluídos por “Handicap” até 5 sócios do Clube anfitrião.
Profissionais
21 Jogadores
Quando o número de inscritos exceder o limite de inscrições será
feita a exclusão pelo Ranking da PGA Portugal.
Não há distinção de género para a classificação.
Nota I: Para realização do Torneio é necessária a presença de um
mínimo de 3 jogadores, homens ou senhoras, no “Tee” de saída.
Nota II: As desistências recebidas após a divulgação do “Draw”
poderão ser preenchidas por jogadores da respectiva lista de
espera, ordenados por “Handicap”, ou ordenados pelo Ranking da
PGA Portugal, no caso dos profissionais.
4. VALOR DA INSCRIÇÃO
Até 18 anos - €10,00
Dos 19 aos 23 anos - €15,00

Mais de 23 anos - €40,00
Profissionais - 60,00€
6 primeiros classificados do Ranking Nacional - BPI Homens e 3
primeiras classificadas do Ranking Nacional - BPI Senhoras isentos
O pagamento da inscrição tem de ser feito até às 12 horas do dia 8
de Setembro, por meio de referência Multibanco enviada para o
email do jogador no dia 6 de Setembro. O não pagamento da
inscrição determina o seu automático e imediato cancelamento.
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. EMPATES
O desempate do primeiro lugar “Gross” é feito por “Sudden Death
Play Off”, para os restantes lugares não existe desempate.
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.
8. MARCAS DE SAÍDA
Homens: Brancas
Senhoras: Azuis
Nota: As marcas de saída para as senhoras profissionais poderão
ser alteradas a fim de não se exceder uma diferença de
comprimento superior a 14% em relação aos homens.
9. PRÉMIOS
Amadores
1º “Gross” e 1º “Net”
Os prémios não são acumuláveis, dando-se preferência à
classificação “Gross”.
Profissionais
1º Lugar e prémio monetário (Anexo)
10. 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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Anexo
Prémio Monetário

O valor total do prémio monetário é de 7.500,00€ distribuídos da seguinte forma:

1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
Total

1 700,00 €
1 100,00 €
900,00 €
800,00 €
650,00 €
550,00 €
525,00 €
450,00 €
425,00 €
400,00 €
7 500,00 €
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