XXXVIII PRO-AM • 2019
3 a 7 de Setembro
PROGRAMA
Terça-feira, 3 de Setembro
Volta de treino
Cocktail de boas vindas

Quarta-feira, 4 de Setembro
ProAm
Churrasco para jogadores e acompanhantes

Quinta-feira, 5 de Setembro
1.º dia competição de amadores por categorias
1.º dia competição dos Profissionais

Sexta-feira, 6 de Setembro
2.º dia competição de amadores por categorias
2.º dia competição dos Profissionais

Sábado, 7 de Setembro
Competição de amadores na modalidade stableford
3.º dia competição de amadores categoria A
3.º dia competição dos Profissionais
Jantar e entrega de prémios

Apoios:

XXXVIII PRO-AM • 2019
3 a 7 de Setembro
REGULAMENTO
Nos termos da Regra 33-1, e sem prejuízo das Condições de Competição e
Regras Locais de Aplicação Permanente da FPG, é estabelecido o seguinte
REGULAMENTO:

1. PARTICIPAÇÃO
Esta prova é aberta a todos os jogadores e jogadoras, filiados na Federação
Portuguesa de Golfe, (licença paga no ano em curso), com abono certificado pelo
respetivo Clube de Filiação ("Home-Club").
2. INSCRIÇÕES
Deverão chegar ao Clube de Golfe da Ilha Terceira, por correio, fax ou email, até às 19 horas do dia 31 de Agosto (com todos os elementos pedidos na folha
de inscrição: número da licença federativa, nome, clube e handicap EGA).
As inscrições recebidas depois da hora e data indicada poderão não ser
consideradas se o número de inscritos ultrapassar o limite do campo.
3. MODALIDADES

PRO-AM • Profissionais e Amadores (4 de Setembro)
•
•

•

Modalidade:
18 Buracos em BetterBall Stroke Play (Full Handicap)
Cada Amador constitui-se em equipa com um Profissional.
Percursos:
Profissionais Homens: marcas Brancas
Profissionais Senhoras: marcas Amarelas
Amadores Homens: marcas Amarelas
Amadores Senhoras: marcas Vermelhas
Prémios:
Profissionais: 3 Prémios Monetários
Amadores: 5 Troféus

PROFISSIONAIS (5 a 7 de Setembro)
•
•

Modalidade:
54 Buracos em Stroke Play, jogados em 3 dias
Prémios:
10 Prémios monetários

AMADORES
Para efeitos de jogo por categorias, são consideradas as seguintes
categorias de jogo:

Categoria A (5 a 7 de Setembro)
•
•
•
•

Handicap:
de jogo até 5 (inclusive) (Calculado Percurso Amarelas)
Modalidade:
54 Buracos em Stroke Play jogados em 3 dias
Percurso:
Homens: marcas Brancas
Senhoras: marcas Amarelas
Troféus:
3 troféus GROSS
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Categoria B (5 e 6 de Setembro)
•
•
•
•

Handicap:
6 a 12 (inclusive) de Handicap de Jogo
Modalidade:
36 Buracos em Stroke Play, jogados em 2 dias
Percurso:
Homens: marcas Amarelas
Senhoras: marcas Vermelhas
Troféus:
1 troféu GROSS e 2 NET

Categoria C (5 e 6 de Setembro)
•
•
•
•

Handicap:
de 13 a 18 (inclusive) de Handicap de Jogo
Modalidade:
36 Buracos em Stroke Play Ecletic, jogados em 2 dias
Percurso:
Homens: marcas Amarelas
Senhoras: marcas Vermelhas
Troféus:
1 troféu GROSS e 2 NET

Categoria D (5 e 6 de Setembro)
•
•
•
•

Handicap:
de 19 a 28 de Handicap de Jogo
Modalidade:
36 Buracos em Stroke Play Ecletic, jogados em 2 dias
Percurso:
Homens: marcas Amarelas
Senhoras: marcas Vermelhas
Troféus:
1 troféu GROSS e 2 NET

Categorias: B; C e D (7 de Setembro)
•
•
•

Modalidade:
18 Buracos em Stableford NET
Percurso:
Homens: marcas Amarelas
Senhoras: marcas Vermelhas
Troféus:
5 troféus

4. HANDICAPS
O handicap de jogo máximo é de 28 para Homens e 36 para Senhoras.
Poderá ser feita a atualização de handicaps entre diferentes modalidades de
competição.
5. HORAS DE SAÍDA E GRUPOS
Se o jogador chegar ao ponto de partida da competição, pronto para iniciar
o seu jogo, dentro de 5 minutos depois da hora de saída, na ausência de razões que
justifiquem abolir a penalidade de desclassificação, será penalizado com 2 pancadas
no 1º buraco. Hora de saída é a hora que constar no «draw» ou a hora a que o
«starter» chamar os jogadores, se for mais tarde do que a indicada no «draw».
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6. DESEMPATES
Profissionais: Em caso de empate para o 1º lugar, o vencedor será decidido
em «Sudden Death Play Off», a começar no buraco 1. Para os restantes lugares da
classificação, o Prize Money será dividido pelos Profissionais objecto do empate.
Amadores: Em caso de empate para o 1º lugar GROSS (das 4 categorias),
o vencedor será decidido em «Sudden Death Play Off», a começar no buraco 1. Para
os restantes lugares da classificação GROSS e NET, ganha o jogador que tiver os
últimos melhores 36, 18, 9, 6, 3 e 1 buracos do percurso ou, por último, desempate
por sorteio.
7. RESULTADOS DA COMPETIÇÃO
Considera-se que o resultado da competição é oficialmente encerrado 30
(trinta) minutos após afixação da folha de resultados finais no painel reservado para
esse efeito, considerando-se, no limite, as 20h como a hora de afixação oficial dos
resultados finais.
8. 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.
9. ALTERAÇÕES
À Comissão Técnica reserva-se o direito de, em qualquer altura, completar
ou modificar o presente Regulamento, cancelar qualquer volta, suspender a
competição ou modificar a forma de jogo.
10. PENALIDADE POR VIOLAÇÃO DAS CONDIÇÕES DO REGULAMENTO:
DESCLASSIFICAÇÃO DA PROVA
As regras da Competição são as Regras de Golfe aprovadas pelo Royal and
Ancient Golf Club of St. Andrews, as das Condições de Competição e Regras Locais
de Aplicação Permanente da FPG e as Regras Locais do CGIT, afixadas no “Quadro
de Informação a Jogadores” pela Comissão da Competição.
11. Casos omissos:
Os casos omissos neste regulamento serão decididos de forma definitiva
pela Comissão Técnica.
12. Comissão Técnica:
Comissão de Torneios: João Luís Araújo, João Silva Fernandes e Pedro
Fagundes.
Profissionais de Golfe: Michael Duarte e Artur Freitas.
Árbitro de Golfe: Aguinaldo Antunes.
Homologado em:

/

/

• Comissão de Torneios CGIT:

