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  Termos de Competição

1. PARTICIPAÇÃO  

Campeonato aberto aos jogadores filiados na FPG, com 

“Handicap” máximo de 27.  

 

2. INSCRIÇÕES  

Recebidas exclusivamente via formulário on-line (disponível 

em página dedicada em www.fpg.pt) até às 12 horas do dia 

18 de Outubro (Segunda-feira).  As inscrições terão de ser 

feitas de acordo 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. 

 

3. LIMITE DE INSCRIÇÕES  

40 pares  

Quando o número de inscritos exceda o limite de 

inscrições, far-se-á a exclusão dos pares com a soma mais 

alta de “Handicaps”.  

Para realização do campeonato é necessária a presença de 

um mínimo de 3 pares no “Tee” de saída.  

As desistências recebidas após a divulgação do “Draw” 

poderão ser preenchidas por jogadores em lista de espera.  

 

4. VALOR DA INSCRIÇÃO  

Até aos 18 anos - €10,00  

Dos 19 aos 23 anos - €15,00  

Mais de 23 anos - €40,00  

Nota: Valores de inscrição indicados por jogador  

O valor da inscrição tem de ser pago até dia 20 de Outubro 

de 2021 às 12:00, através da referência de Multibanco que 

receberá no seu email, no dia 18 de Outubro de 2021. Caso 

o pagamento da inscrição não seja feito, a inscrição fica 

automaticamente cancelada. (Ver procedimentos de 

inscrição) 

 

5. MODALIDADE  

36 Buracos na modalidade “Four Ball Better Ball”.  

 

 

 

 

6. EMPATES  

O desempate para o título de Campeão Nacional é feito por 

“Sudden Death Play Off”.  

O desempate para os restantes lugares é feito 

sucessivamente pelos melhores últimos 18, 9, 6, 3 buracos, 

e melhor último buraco. Persistindo o empate é decidido 

por sorteio.  

Na Classificação Net, o desempate será feito 

sucessivamente pela soma do handicap mais baixo, o 

handicap mais baixo do par, e pelos melhores últimos 

18,9,6, 3 Buracos e melhor último buraco. Persistindo o 

empate é decidido por sorteio.  

 

7. PRÉMIOS  

- Campeões Nacionais  

- Vice-Campeões Nacionais  

- Prémio ao vencedor “Medal Net” (85% Hcp) 

Os prémios não são acumuláveis. 

  

8. REGRAS 

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

Aplicação Permanente da FPG e as Regras Locais 

estabelecidas pela Comissão Técnica 

 

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/2019/02/Procedimentos-de-Inscri%C3%A7%C3%B5es-em-Torneios-da-FPG.pdf
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http://portal.fpg.pt/regras-locais-e-termos-de-competicao/
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