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Termos de Competição

1. PARTICIPAÇÃO  

  

Participam na Grande Final Nacional os primeiros 10 

rapazes e as primeiras 4 raparigas, de cada escalão, do 

Ranking Nacional Drive Tour. 

Não sendo atingido o limite máximo de rapazes, as vagas 

serão preenchidas por raparigas do respectivo escalão, e 

vice-versa. 

  

2. INSCRIÇÕES 

A inscrição dos jogadores na Grande Final Nacional deverá 

ser confirmada através do preenchimento do formulário 

próprio na página da competição. A impossibilidade de 

participação deverá ser comunicada à FPG com a maior 

brevidade possível.  

  

3. MODALIDADE  

36 buracos em jogo por pancadas (18 buracos por dia). 

Sub-12 & 14 Feminino: Jogo por pancadas/resultado 

máximo de 10 pancadas 

 

4. REGRAS  

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

Aplicação Permanente da FPG e as Regras Locais 

estabelecidas pela Comissão Técnica. 

  

5. 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 segundos 

melhores 18, 9, 6, 3 e último buraco. Persistindo o empate, 

será decidido por sorteio.  

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. 

 

6. PRÉMIOS 

1º Classificado Gross masculino e feminino de cada escalão  

1º Classificado “Medal Net” masculino e feminino de cada 

escalão. 

Os Prémios não são acumuláveis, prevalecendo a 

Classificação Gross. 

 

7. MARCAS DE SAÍDA  

Sub-18 e Sub-16 –  Rapazes Brancas - Raparigas Azuis 

Sub-14 – Rapazes Amarelas -  Raparigas Vermelhas 

Sub-12 –Rapazes e Raparigas Vermelhas  

 

8. TABELA DE PONTOS 

A tabela de pontos da Grande Final Nacional será a 

constante do regulamento do Ranking Drive Tour – CN de 

Jovens. Caso algum escalão tenha menos de 3 jogadores no 

primeiro dia no Tee de saída, - os pontos serão atribuídos 

de acordo com a classificação por eles alcançada no escalão 

que forem integrados. 

 

9. TÍTULO DE CAMPEÃO NACIONAL 

O Título de Campão Nacional é atribuído ao jogador, 

cidadão nacional, que obtenha maior pontuação no 

Ranking Drive Tour.  

O Título de Campeão Nacional, só será atribuído se no 

primeiro dia de competição, estiverem presentes dois 

jogadores no tee de saída.  

  

10. CADDIES 

São permitidos “caddies”. 

 

11. COMISSÃO TÉCNICA E ÁRBITROS 

Serão oportunamente designados pela Federação 

Portuguesa de Golfe.  

Os casos omissos no Regulamento serão decididos de 

forma definitiva pela Comissão Técnica. 

  

 

Mais informações: campeonatos@fpg.pt 
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