CAMPEONATO REGIONAL INDIVIDUAL ABSOLUTO
HOMENS / SENHORAS

Clube de Golfe da Ilha Terceira
6 e 7 de Abril de 2019

REGULAMENTO

1.PARTICIPAÇÃO
Prova aberta a todos (as) os jogadores (as) associados dos Clubes da Região e filiados na F.P.G.,
(LICENÇA PAGA NO ANO EM CURSO), com handicap máximo 11,4 EGA (homens) e
18,4 (senhoras), certificados pelo respectivo “Home-Club”. Somente os cidadãos de
nacionalidade portuguesa podem concorrer ao título de campeão de regional. Poderão participar
jogadores com handicaps mais altos.
2.INSCRIÇÕES
Deverão chegar ao CGIT até às 16h00 de Sexta – Feira dia 5 de Abril.
O custo da inscrição é de 15 € por jogador (inclui a volta de treino, mas não inclui bolas de
treino, nem qualquer meio de transporte de jogadores, caddies e/ou sacos de golfe, etc.). Os
atletas do Clube anfitrião (CGIT) 7,50 €.
Para que o campeonato se realize deverá haver um mínimo de 12 jogadores (homens) e 4
jogadores (senhoras).
4. MODALIDADE
36 Buracos “Stroke-Play” (18 buracos em cada dia)
5. REGRAS
As regras a aplicar são as aprovadas pelo Royal and Ancient Golfe Club of St. Andrews e as
Regras Locais que serão estabelecidas pela Comissão Técnica.
6. BUGGIES
Durante o campeonato, os jogadores e caddies têm que andar sempre a pé.
Penalidade por infracção desta Condição: Desclassificação.

7. CLASSIFICAÇÕES

As classificações serão ordenadas em “Gross”.

8. APURAMENTO

Apuram-se os 3 melhores resultados gross em homens e o melhor resultado gross de
senhoras. Serão apoiados pela A.G.A. para disputarem o Campeonato Nacional
Individual Absoluto 2016. No caso algum dos apurados ter handicap superior ao
previsto no ponto um fica a sua inscrição no Campeonato Nacional sujeita às regras da
FPG.
9. EMPATES
Em caso de empate para o 1º lugar e para o 3º lugar (homens) e no 1º lugar (senhoras),
estes (as) jogadores (as) e todos (as) os (as) que com eles (as) estiverem empatados (as),
disputarão um “Sudden Death Play Off”, para decidir qual o Campeão Regional e quais
os (as) que ficam apurados.
10.SUSPENSÃO DA COMPETIÇÃO
No caso de a competição ser suspensa devido à ocorrência de situações perigosas (por
exemplo: relâmpagos, trovoada eminente, etc.), o jogador deve interromper o seu jogo
imediatamente.
11. RESULTADOS DA COMPETIÇÃO – COMPETIÇÃO ENCERRADA
Considera-se que o resultado da competição foi oficialmente anunciado quando a folha
de resultados finais for colocada no painel reservado para esse efeito.
12. ANULAÇÃO E ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO
Em qualquer altura, a Comissão Técnica poderá:
• complementar ou alterar o presente regulamento;
• suspender ou cancelar qualquer voltas;
• anular ou cancelar o campeonato
13. MAU COMPORTAMENTO
Não será tolerada qualquer forma de mau comportamento. A Comissão do Campeonato
reserva o direito de agir em conformidade.
14.COMISSÃO TÉCNICA E JUÍZES ARBITO
Serão constituídas pela Comissão Técnica do CGIT.

