Campos Organizadores
• Belas
• Lisbon Sports Club
• Montado – Juvegolf
• Oeiras/Quinta do Peru/ Ribagolfe/ Sto Estevão
• Paço do Lumiar

1. Participação
O Circuito Lisboa Júnior 2018 destina-se a todos os jovens jogadores inscritos em Clubes filiados na
Federação Portuguesa de Golfe, dando prioridade aos sócios dos Clubes organizadores, segundo as
seguintes categorias:
Sub 21 - Jogadores nascidos a partir de 01-01-1997
Sub 16 - Jogadores nascidos a partir de 01-01-2002
Sub 14 A - Jogadores nascidos a partir de 01-01-2004 (hcp máximo 26,4)
Sub 14 B - Jogadores nascidos a partir de 01-01-2004 (9buracos)
Sub 12 - Jogadores nascidos a partir de 01-01-2006 (9 buracos)
Sub 10 A - Jogadores nascidos a partir de 01-01-2008 – hcp máximo 36
Sub 10 B - Jogadores nascidos a partir de 01-01-2008 – hcp máximo 54
O número máximo de jogadores em cada torneio do Circuito será de 60 jogadores. Caso o número de
inscrições ultrapasse o limite, terão prioridade os jogadores por ordem de chegada das inscrições através
do formulário.
2. Inscrições
As inscrições deverão chegar 48h antes da data do torneio através do formulário de inscrição, enviado para
o email: inscricoescljr2017@gmail.com
3. Valor de inscrição
• Inscrição no Circuito obrigatória no 1ºTorneio: 10€ (válido para o ano inteiro);
• Inscrição nos Torneios:
Sócios dos clubes organizadores: 7,50€ (isenção de pagamento para os sócios do clube anfitrião em cada
um dos torneios);
• Sócios de outros Clubes: 12,50€;
Green Fee especial para os acompanhantes dos juniores: valor CNIG mediante pré-reserva.

4. Modalidade de jogo
Torneio de 18 buracos — Stroke play Sub 21
Torneio de 18 buracos Stableford: Sub 16/ Sub 14A (hcp máximo 26,4)
Torneio de 9 buracos — Stableford sub 14B, Sub 12, Sub 10A (hcp máximo 36),
Sub 10B (hcp 36,1 até 54)
5. Marcas de saída
• Sub 21
Rapazes — Brancas
Raparigas — Azuis
• Sub 16/ Sub 14A
Rapazes — Amarelas
Raparigas– Vermelhas
• Sub 14B, Sub 12, Sub 10 A
Rapazes — Vermelhas
Raparigas– Vermelhas
• Sub 10B
Rapazes – Roxa
Raparigas — Roxa
6. Regras
Serão aplicadas as Regras aprovadas pelo R&A “Rules Limited”, as Regras Locais de Aplicação Permanente
da FPG em vigor e as Regras Locais estabelecidas pela Comissão Técnica.
7. Caddies
Os Pais podem fazer de Caddie;
8. Empates
Em caso de empate nos TORNEIOS, será feito o desempate pelos melhores últimos 9,6,3 e ultimo buraco (18
buracos), no caso do jogo (9buracos) o desempate será pelos melhores últimos 6,3 e ultimo buraco se o
empate persistir será o handicap mais baixo a vencer a classificação NET e o handicap mais alto a vencer a
classificação GROSS.
Em caso de empate na classificação final do Circuito Lisboa Junior, vencerá o jogador que mais torneios
participou, se o empate persistir vencerá o jogador que tiver baixado mais o seu hcp. Se ainda assim o empate
persistir, será o handicap mais baixo a vencer a classificação da NET e o handicap mais alto a vencer a
classificação GROSS.
9. Classificações
As classificações de cada torneio serão ordenadas em Stroke play e Stableford Gross e Net

10. Prémios
Não haverá distribuição de prémios nos torneios do circuito.
No final do ano, torneio FINAL haverá a distribuição dos prémios do circuito seguido de um lanche e
tombola (sorteio). Os vencedores de cada escalão, Campeão de cada escalão terão 1 polo com o logotipo
do Circuito.
11. Classificação final de cada Torneio do Circuito
Para efeitos de classificação final do circuito haverá uma pontuação de Ranking em cada torneio e os 4
primeiros classificados de cada escalão estarão apurados para jogarem a final do Circuito Lisboa Jr.

Modalidade da Final do Circuito:
Será jogada pelos finalistas em match play 9 buracos.
12. Suspensão da Competição
No caso de o torneio ser temporariamente suspenso devido à ocorrência de situações perigosas (como
relâmpagos,
trovoada eminente, etc.), o jogador deverá interromper o seu jogo imediatamente.
A suspensão do torneio por situações perigosas será assinalada por um toque prolongado de buzina.
Qualquer outra suspensão será assinalada por vários toques consecutivos e curtos.
O recomeço do torneio será assinalado por dois toques prolongados de buzina.
13. Resultados do Torneio - Torneio encerrado
Considera-se que o resultado do Torneio foi oficialmente anunciado, quando a folha de resultados finais for
colocada no painel reservado para o efeito.
14. Anulação e alteração da Competição
Em qualquer momento a Comissão Técnica poderá: Completar ou alterar o presente Regulamento; Alterar,
cancelar ou anular a Competição. As situações omissas no presente Regulamento, serão decididas pela
Comissão Técnica com carácter definitivo.
15. Comissão Técnica
Comissões técnicas dos clubes organizadores dos torneios.

