1º Torneio Pitch and Putt
(Percurso B)
Quarta-feira, 12 de Janeiro de 2022

1. PARTICIPAÇÃO : Prova aberta a todos os Sócios Gold, Silver e Blue e Convidados que
possam participar em competições do Clube, que estejam filiados na FPG

2. MODALIDADE DE JOGO :
• 18 Buracos, Strokeplay, full handicap.
• Tees: Homens, Senhoras e Juniores – Laranjas.
• Para os greens dos buracos 12, 17 e 18 do golfe normal joga-se alternadamente, com
prioridade para a competição de P&P
• Nos buracos 3/12 e 8/17, quando se joga para o green do Putting green, tem
prioridade de jogo a formação que disputa o buraco 8/17
É permitido treinar no campo antes do jogo
Os(As) jogadores(as) que não tiverem handicap de P&P atribuído jogarão com o handicap
de jogo 36.

3. INSCRIÇÕES : Até dia 10 de Janeiro, às 12 horas.

4. LIMITE DE INSCRIÇÕES :
O torneio só se realizará caso haja um mínimo de 6 inscrições e pelo menos 4 jogadores
no tee de saida.

5. PREÇO DE INSCRIÇÃO:
• Sócios: € 2,00
• Pay & Play: €4,00
• Convidado: €5,00
Isento para sócios de idade igual ou inferior a 25 anos.

6.

SAÍDAS: Saídas às 10h00. Tempo previsto de jogo: 2h15.

7. PRÉMIOS: Haverá prémios para o(a) 1º Gross e 1º Net. Prémios não acumuláveis
com prioridade para a Gross.

Caso o nº de participantes seja igual ao mínimo de 4 jogadores, haverá somente prémio
para 1º Gross
O jogador que não tiver handicap de P&P activo apenas entra para a classificação Gross.

8. CRITÉRIOS DE DESEMPATE: Para apuramento do Vencedor e restantes
classificações, o desempate far-se-á pela aplicação sucessiva dos seguintes critérios:
• Melhores últimos 9, 6, 3 e último buraco do campo (buraco 18 do golfe normal);
• Por Sorteio.

9. ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO: Em qualquer altura o Capitão do Golfe ou a
Comissão Técnica nomeada como responsável pela realização da competição, podem
alterar o presente Regulamento, e suspender adiar ou cancelar a prova. Decidirão de
forma definitiva sobre casos omissos no Regulamento e Regras complementares.

10.

ORDEM DE MÉRITO : A competição conta para a Ordem de Mérito Net e Gross

11.

SUSPENSÃO DA COMPETIÇÃO:

Interrupção imediata do jogo: Assinalada por uma nota prolongada da buzina
Interrupção do jogo: Assinalada por três notas da buzina, com repetição
Recomeço do jogo: Duas notas curtas da buzina, com repetição

A prova é disputada em conformidade com o Regulamento de Pitch & Putt da FPG e das
regras locais que forem estabelecidas.

