Taça da Federação Portuguesa de Golfe de Pitch & Putt
CG Cantanhede
10 e 11 de Outubro de 2021
Termos de Competição
1. APURAMENTO
a) Serão apurados para a Taça da FPG P&P os 15 primeiros classificados e empatados da classificação “gross” de cada
Ranking da Liga.
b) Os apurados serão notificados pela FPG, após o último torneio da Liga Nacional de P&P. Estes jogadores apurados
deverão confirmar a sua participação ou indisponibilidade.
c)

Em caso de indisponibilidade de um ou mais jogadores apurados, será dada a oportunidade de participar aos seguintes
classificados dessa zona, desde que o mesmo cumpra o estabelecido no Regulamento da Liga Nacional de P&P e neste
Regulamento.

2.VALOR DA INSCRIÇÃO
- Até aos 18 anos (inclusive) – €10,00
- Mais de 18 anos – €15,00
O valor da inscrição tem de ser pago até dia 06 de Outubro às 12:00, através da referência de Multibanco que receberá no seu
email, no dia 04 de Outubro. Caso o pagamento da inscrição não seja feito, a inscrição fica automaticamente cancelada.
3.MODALIDADE
54 buracos em Jogo por Pancadas – Strokeplay gross, sendo 36 buracos jogados no primeiro dia e 18 no segundo. Caso o
número de jogadores inscritos sejam reduzido a prova pode ser alterada apenas para um dia.
4.REGRAS
Aprovadas pelo R&A Rules Limited, as Regras Locais e Termos de Competição da FPG e as Regras Locais estabelecidas pela
Comissão Técnica.
5. EMPATES
Em caso de empate para o 1º Classificado o desempate será feito por “Sudden Death Play Off”.
Para os restantes lugares, o desempate será feito sucessivamente pelos melhores últimos 27, 18, 9, 6, 3 buracos, melhor último
buraco. Se persistir o empate será resolvido por sorteio.
Na Classificação Net o desempate será a favor do handicap mais baixo, se persistir o empate será resolvido pelos últimos 27, 18,
9, 6, 3 buracos, melhor último buraco.
8. PRÉMIOS
1º e 2º Classificado Gross
1º e 2º Classificado Net
A TAÇA DA FPG P&P 2020, conta para o WPPAR – World P&P Amateur Ranking
9.CADDIES
Não são permitidos caddies.
10. COMISSÃO TECNICA
Serão designados oportunamente pela Federação Portuguesa de Golfe.
Os casos omissos no Regulamento serão decididos de forma definitiva pela Comissão Técnica.
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