Torneio do Peru 2020
12 de Dezembro (Sábado)
Modalidade: 18 buracos/ 18 holes • MedalPlay
Taxa de Inscrição/ Registration fee:

Sócios – € 12,00;
Não Sócios – € 20,00
Inclui oferta de um lanche
Prémios/ Trophies:

5 Troféus/ trophies Gross (Perús)
5 Troféus/ trophies Net (Perús)

Programa/ Program:
11 de Dezembro (sexta-feira/ friday)
16h00 – Final das Inscrições
17h00 – Afixação do Draw
12 de Dezembro (sábado/ saturday)
08h00 – Início dos Tee-times #1 e #10
14h00 – Afixação de Resultados
14h15 –Entrega de Troféus
Esta competição íntegra a Ordem de Mérito com o coeficiente 2.

Patrocinado por:

Torneio do Peru 2020
12 de Dezembro (Sábado)
REGULAMENTO
Participação:
Prova aberta a jogadores (as) nacionais e estrangeiros, filiados na F.P.G., com Handicap válido,
certificado pelo respetivo Home Club e que tenham a Licença de Federado atualizada. A comissão
técnica poderá autorizar a inscrição de outros jogadores participando Extra-Competição.
Modalidade de Jogo:
18 buracos Medal-Play
Regras
As regras a aplicar são as aprovadas pelo Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews e as Regras
Locais fixadas pela Comissão Técnica.
Limite de Handicap:
Para efeitos de abono a atribuir, o limite máximo de handicap de jogo será de 24 para homens e
28 para senhoras.
Inscrições:
Deverão ser efetuadas até às 16 horas do dia 11 de Dezembro, com o pagamento no ato de
inscrição.
A comissão técnica poderá autorizar a inscrição fora do prazo limite mediante o pagamento de
uma taxa adicional de 5.00€.
Valor de Inscrição:
Sócios – 12,00€; Não Sócios – 20,00€. Inclui oferta de um lanche.
Sorteio do draw:
O sorteio do draw será feito pela ordenação dos jogadores na ordem de mérito.
Classificações:
As classificações serão ordenadas em “Gross” e depois em “Net”.
Desempates:
Para o 1º lugar da Classificação “Gross”, o desempate será feito por “Sudden Death Play Off”, com
início no buraco #1.
Todos os restantes casos de desempates serão resolvidos sucessivamente pelo melhor resultado
nos últimos 9, 6, 3, último buraco, handicap mais baixo em net e mais alto em gross e caso ainda se
mantenha, por sorteio.
Resultados da Competição:
Considera-se que o resultado da competição foi oficialmente encerrado após 15 (quinze) minutos
da afixação da folha de resultados finais no painel reservado para esse efeito.
Prémios:
5 Troféus Gross, 5 Troféus Net.
Ordem de mérito:
Esta competição íntegra a Ordem de Mérito com o coeficiente 2.
Suspensão da Competição:
Na eventualidade de suspensão da competição por razões potencialmente perigosas, o jogador
tem que descontinuar imediatamente o seu jogo.
A suspensão da competição por razões potencialmente perigosas será assinalada por um toque
prolongado de buzina. Quaisquer outras suspensões serão assinaladas por vários toques consecutivos
e curtos de buzina.
Casos omissos:
Os casos omissos no Regulamento serão decididos de forma definitiva pela Comissão Técnica.
Comissão Técnica:
Comissão de Torneios: João Luís Araújo, João Silva Fernandes e Pedro Fagundes.
Profissionais de Golfe: Michael Duarte e Artur Freitas.
Arbitro de Golfe: Aguinaldo Antunes.
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• Comissão de Torneios CGIT:

