
 

PORTUGAL OPEN P&P – 27, 28 e 29 de maio de 2022 

TERMOS DE COMPETIÇÃO 

 

1. REGRAS 

O PORTUGAL OPEN P&P será realizado em conformidade com as regras aprovadas pelo 

R&A Rules Limited, as Condições de Competição e Regras Locais de Aplicação 

Permanente de P&P da FPG e da IPPA e as Regras Locais estabelecidas pela Comissão 

Técnica.  

 

2. COMPETIÇÃO 

54 buracos em Stroke play: 

• 27 de maio: 1ª volta (18 buracos) 

• 28 de maio: 2ª volta (18 buracos) 

• 29 de maio: 3ª volta (18 buracos) 

 

3. PARTICIPAÇÃO 

Prova aberta a todas os jogadores filiados na Federação Portuguesa de Golfe ou 

Federações estrangeiras congéneres.  

Poderão ser convidados jogadores de instituições não-membros da IPPA. O título de 

Campeão do PORTUGAL OPEN P&P só será atribuído a participantes filiados na FPG ou 

a membros da IPPA. 

 



 

4. INSCRIÇÕES 

O número máximo de inscrições é de 120 jogadores. A organização reserva para si 25 

inscrições. 

No caso de haver mais jogadores do que o limite estabelecido pelo presente 

regulamento, o princípio adotado para a exclusão será o handicap P&P mais alto. Em 

caso de igualdade será considerada a data e hora da receção da inscrição. 

As inscrições devem ser recebidas pelo email info@citygolf.pt até 23 de maio às 19:00. 

O valor da inscrição tem de ser pago até ao dia 25 de maio às 15:00, na receção do 

Citygolf, ou por MBWAY para o número 926550273, ou ainda por transferência bancária 

para o IBAN PT50 0010 0000 55825650001 21, devendo neste caso ser enviado 

comprovativo de transferência para o email info@citygolf.pt. Caso o pagamento da 

inscrição não seja feito, a inscrição não será considerada. 

A lista será publicada no site oficial da FPG e IPPA. 

 

5. VALOR DA INSCRIÇÃO 

O valor de inscrição é de 50€. Jovens até aos 21 anos e senhoras pagam 40€. 

Este valor inclui: 

• Welcome Pack com giveaways  

• Cocktail Dinatoire na quinta-feira  

• Lunch Bag em todos os dias de competição 

• Cocktail na distribuição de prémios no domingo  

• Prémios 



 

6. PRÉMIOS 

Geral 

1º Geral (Troféu de Autor + Oferta) 

2º Geral (Troféu + Oferta) 

3º Geral (Troféu + Oferta) 

Categorias 

1º Júnior (Troféu + Oferta) 

1º Mid-Amateur (Troféu + Oferta) 

1º Sénior (Troféu + Oferta) 

1ª Senhora (Troféu + Oferta) 

NOTA: Os prémios não são acumuláveis. Os prémios são atribuídos mediante o mínimo 

de 5 inscrições por categoria. 

 

7. EMPATES 

Em caso de empate para o primeiro classificado da geral, o critério de desempate será 

por playoff "morte súbita", jogado em conformidade com as regras IPPA. 

Para os restantes lugares, o desempate será feito sucessivamente pelos melhores 

últimos 36, 27, 18, 9, 6, 3 e último buraco. Se persistir o empate, será resolvido por 

sorteio. 

 

 



 

8. NÃO É PERMITIDO 

• Caddies; 

• Jogadores menores de 18 anos de idade fumarem durante a volta convencional 

 

9. ENTREGA DE PRÉMIOS 

Domingo 29 de maio, no final do torneio, seguido do discurso de encerramento em  

honra dos participantes. É obrigatória a presença dos vencedores para a cerimónia de 

entrega de prémios. 

 

10. RESULTADOS DA COMPETIÇÃO – COMPETIÇÃO ENCERRADA 

Considera-se que o resultado da competição foi oficialmente encerrado após a afixação 

da folha de resultados finais no painel reservado para o efeito. 

 

11. ANULAÇÃO E ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO 

Em qualquer altura a Comissão Técnica poderá: completar ou alterar o presente 

regulamento; suspender ou cancelar qualquer das voltas; anular ou cancelar o 

Campeonato. 

 

12. MAU COMPORTAMENTO 

Não será tolerada qualquer forma de mau comportamento. A Comissão Técnica reserva-

se o direito de agir em conformidade.  



 

13. COMISSÃO TÉCNICA E JUÍZES ÁRBITROS 

Serão designados oportunamente pela Federação Portuguesa de Golfe. 

Exceto quando se estabeleça penalidade diferente, a violação de qualquer condição  

estabelecida neste Regulamento implica a desclassificação do Jogador. 

Os casos omissos no Regulamento, serão decididos de forma definitiva pela Comissão 

Técnica da Prova. 



 

PORTUGAL OPEN P&P – 27, 28 & 29 May 2022 

TERMS & CONDITIONS OF COMPETITION 

 

1. RULES 

The PORTUGAL OPEN P&P will be held in accordance with the rules approved by the Rules of  

R&A, IPPA and the FPG Conditions of Competition and Local Rules of Permanent Application  

P&P and Local Rules established by the Competition Committee. 

 

2. COMPETITION 

54 holes Stroke play: 

 27 May: 1st round (18 holes) 
 28 May: 2nd round (18 holes) 
 29 May: 3rd round (18 holes) 

 

3. ADMISSION 

The competition is open to all players affiliated to the Portuguese Golf Federation or similar  

foreign Federations. 

Players from non-IPPA institutions may be invited. The title of Champion of PORTUGAL OPEN  

P&P, will only be attributed to participants affiliated to the FPG or to members of the IPPA. 

 

4. REGISTRATION 

Entries will be accepted until 120 players. The organization reserves for itself 25 entries.  

If the number of registered players exceeds the established limit of entries, they will be  

accepted according to the lower P&P handicap. In case of equal handicap will be considered  

the date and time of the registration. Registrations must be received by email in info@citygolf.pt 

until may 23th at 7:00 p.m. 



 
The registration fee must be paid until the 25th of May at 3:00 p.m., at the Citygolf reception, 

or by bank transfer to IBAN PT50 0010 0000 55825650001 21, in which case proof of transfer 

must be sent to the email info@citygolf.pt. If payment for the registration is not made, the 

registration will not be considered. 

 

5. REGISTRATION VALUE 

The registration fee is €50. For people up to 21 and women, the price is €40. 

This value includes: 

 Welcome Pack with giveaways 

 Cocktail Dinatoire on Thursday 

 Lunch Bag every competition day 

 Cocktail on Sunday’s Awards distribution 

 Prizes 

 

6. AWARDS 

Overall 

1st place (Author’s Trophy + Gift) 

2nd place (Trophy + Gift) 

3rd place (Trophy + Gift) 

 

Categories 

1st Junior (Trophy + Gift) 

1st Mid-Amateur (Trophy + Gift) 

1st Senior (Trophy + Gift) 

1st Ladies (Trophy + Gift) 

NOTE: Prizes are not cumulative. Prizes are awarded with a minimum of 5 entries per  

category. 



 
7. TIES 

In case of a tie for the first place, a “sudden death” playoff will be played according to IPPA rules. 

Ties for all the other places will be decided according to the best last 36, 27, 18, 9, 6, 3 and last  

hole. If the tie persists the position will be resolved by lot. 

 

8. NOT ALLOWED 

 Caddies; 
 Smoking during the game for players under 18; 

 

9. PRIZE CEREMONY 

Sunday 29nd May, at the end of the tournament, followed by the closing speech in  honor of the 

participants. Winners are required to attend the awards ceremony. 

 

10. COMPETITION RESULTS – COMPETITION CLOSED 

The outcome of the competition is officially closed after the posting of final results sheet  

panel reserved for that purpose. 

 

11. CANCEL AND AMENDMENT OF REGULATION 

At any time, the Technical Commission may: complete or amend this Regulation; suspend or  

cancel any round; cancel the Championship. 

 

12. BAD BEHAVIOR 

Any form of bad behavior will not be accepted. Technical Committee reserves the right to act  

accordingly.  

 

13. COMPETITION COMMITTEE AND JUDGES REFEREES 

They will be appointed in due course by the Portuguese Golf Federation. 

Except when a different penalty is established, breach of any condition set forth in these  



 
Rules implies Player Disqualification. 

The cases omitted in the Regulations, will be definitively decided by the Competition Committee. 


