Campeonato Nacional Clubes Pitch & Putt
Ald. Capuchos
10 e 11 de Setembro de 2022
Termos de Competição

1. PARTICIPAÇÃO
Campeonato aberto aos clubes filiados na FPG.
2. CONSTITUIÇÃO DAS EQUIPAS
Cada equipa será constituída por 4 (quatro) jogadores, mais um
jogador suplente (opcional).
Cada equipa deverá nomear um Capitão, que poderá ser um dos
jogadores inscritos.
Os jogadores, amadores, deverão ter o seu Clube de Filiação no
clube que representam à data de 1 de Abril de 2022.
3. INSCRIÇÕES
Recebidas exclusivamente via formulário on-line (disponível em
página dedicada em www.fpg.pt) até às 12:00 do dia 5 de Setembro
(Segunda-feira). As inscrições terão de ser feitas de acordo com os
Procedimentos de Inscrição em Torneios da FPG.
O registo na FPG de exame médico-desportivo válido é condição
necessária para a inscrição. Quando necessária a sua revalidação
junto da FPG, o exame terá de ser apresentado para validação e
registo dos serviços até 3 dias úteis antes do fecho das inscrições.
Para efeitos de aceitação de um jogador na competição será
considerado o respectivo Handicap que conste no servidor da FPG
no dia e hora do encerramento das inscrições.
As desistências e faltas às Competições Nacionais são reguladas
pela Circular nº 10/2018.
É da responsabilidade de cada Clube, a verificação da sua correta e
atempada inscrição, através da consulta dos Inscritos, no site da
FPG.
4. LIMITE DE INSCRIÇÕES
Serão aceites as inscrições dos clubes até ao limite de 16 (dezasseis)
equipas.
No caso de haver um número de inscrições superior, serão
excluídas as equipas com a soma mais alta de handicaps P&P.
Para que a competição se possa realizar é exigido um mínimo de 3
equipas presentes no Tee de saída.
Cada clube apenas pode inscrever uma equipa na competição.
5. VALOR DA INSCRIÇÃO
75€ por Equipa
O valor da inscrição tem de ser pago até dia 7 de Setembro às 12:00,
através da referência Multibanco disponível na Área do Jogador em
https://my.fpg.pt/ (Menu, Documentos, Docum. Pagamentos), no
dia 5 de Setembro. Caso o pagamento da inscrição não seja feito, a
inscrição fica automaticamente cancelada.

6. MODALIDADE
54 Buracos por pancadas (Strokeplay) – Sábado: (36 Buracos) e
Domingo (18 Buracos).
O resultado final será a soma dos 3 melhores resultados de cada
volta do Stroke Play.
7. REGRAS
Aprovadas pelo R&A Rules Limited, as Regras Locais de Aplicação
Permanente da FPG e as Regras Locais estabelecidas pela Comissão
Técnica.
8. CADDIES
Não são permitidos caddies.
9. EMPATES
Em caso de empate para o 1º lugar, o desempate será feito
sucessivamente por:
1º A menor soma dos resultados excluídos;
2º O menor resultado excluído;
3º O segundo menor resultado excluído.
Persistindo o empate, para o primeiro classificado será decidido
“Sudden Death Play Off”. O Capitão nomeará um jogador para
disputar o playoff que terá início assim que possível.
10. ORDEM DE JOGO
A ordem de jogo será efectuada por sorteio a realizar na sede da
FPG, após o término do prazo de inscrições.
Os Capitães de Equipa ou os Clubes deverão indicar a ordem dos
seus jogadores para este sorteio, até àquela data/hora. Caso não o
façam, será considerada a sequência dos jogadores na folha de
inscrição das equipas.
Os capitães de equipa poderão alterar a ordem dos seus jogadores
informando a Comissão Técnica até 20 minutos antes da primeira
saída de cada volta.
11. SUBSTITUIÇÕES
Podem ser efectuadas entre os inscritos, por qualquer razão e
deverão ser apresentadas à Comissão Técnica pelo Capitão da
Equipa, até 20 minutos antes da primeira saída do Campeonato.
Cada equipa pode fazer uma alteração.
12. PRÉMIOS
Clube Campeão Nacional de Pitch & Putt
Clube Vice-Campeão Nacional de Pitch & Putt
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13. COMISSÃO TÉCNICA E ÁRBITROS
Serão designados oportunamente 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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