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ASSOCIAÇÃO DE GOLF DO NORTE DE PORTUGAL

Camp. Norte de Portugal de Clubes Sub14 e Sub18 2017

MIRAMAR – 5 e 6 ABRIL

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: A competição é aberta a todos os jogadores e clubes filiados na Federação Portuguesa de Golfe e
associados de um Clube filiado na Associação de Golfe do Norte de Portugal. Nos termos Estatutários da AGNP, é aceite a
inscrição de Equipas não pertencentes aos Clubes associados (equipas convidadas), desde que preencham as restantes
condições do Regulamento. A estas equipas convidadas, não serão atribuídos os títulos em disputa, embora tenham direito
a troféu específico se classificados nos lugares com direito a título.
Escalão sub-14, jogadores nascidos após 31-12-2002
Escalão sub-18, jogadores nascidos após 31-12-1998
2. EQUIPAS E SUA CONSTITUIÇÃO:
O Campeonato do Norte de Portugal de Clubes Sub14 e Sub18 é disputado entre equipas representativas de cada clube
associado da AGNP, no seu escalão.
Cada equipa será constituída por 4 (quatro) jogadores, 1 jogador suplente (facultativo) e 1 (um) Capitão que tenham como
seu “Home Club” o Clube que estão a representar, à data de inscrição neste Campeonato.
As equipas poderão inscrever 1 (um) jogador suplente.
As equipas podem ser mistas.
Cada clube poderá inscrever mais do que uma equipa, caso o número de equipas inscritas não atinja o limite estabelecido.
3. INSCRIÇÕES: Deverão chegar à AGNP por formulário on line em www.agnp.pt até às 12:00h do dia 4 de Abril de 2017.
Para efeitos de aceitação de um jogador na Prova, será considerado o respectivo handicap, que conste no servidor da FPG
no dia de encerramento das inscrições.
Desistências ou faltas às competições da AGNP serão resolvidas de acordo com a Circular da AGNP nº 01/2017.
4. LIMITE DE INSCRIÇÕES: O número limite de inscrições é de 16 equipas. No caso de haver um número de inscrições
superior, serão excluídas:
1º Equipas convidadas
2º As equipas B com a soma mais alta de handicaps
3º As equipas A com a soma mais alta de handicaps
5. VALOR DA INSCRIÇÃO: O valor da inscrição por equipa é de 80 € (Oitenta euros). Para a equipa anfitriã o valor da inscrição
por equipa é de 70 € (Setenta euros). Para as equipas convidadas o valor da inscrição será de 150€ (Cento e cinquenta
euros) . Não inclui volta de treino, bolas de treino ou qualquer meio de transporte de jogadores, caddies ou sacos de golfe.
PAGAMENTO SÓ EM DINHEIRO OU EM CHEQUE
6. MODALIDADE: 36 buracos Strokeplay (18 buracos por dia), em Jogo por Pancadas Individual, contando para a
classificação da equipa os 3 (três) melhores resultados de cada dia.
Será declarado Campeão do Norte de Portugal a equipa que totalizar o menor número de pancadas no agregado dos 2
(dois) dias de competição.
7. MARCAS DE JOGO (Tees de saída):
Homens – Sub18 : Brancas
Homens – Sub14 : Azuis
Senhoras – Sub 18 : Azuis
Senhoras – Sub 14 : Vermelhas
8. REGRAS: As Regras a aplicar são:
As aprovadas pelo R&A Rules Limited e as Regras Locais que serão estabelecidos pela Comissão Técnica.
Nota: Se uma infracção for cometida pelo capitão ou pelo caddie a penalidade será adicionada ao resultado da respectiva
equipa.
9. EMPATES:
Em caso de empates o desempate será feito sucessivamente por:
1º - A menor soma dos resultados excluídos;
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2º - O menor resultado excluído;
3º - O segundo menor resultado excluído;
4º - Por sorteio.
10. PRÉMIOS: Clube Campeão e Vice-Campeão, de cada escalão. As classificações serão ordenadas em “gross”
11. REUNIÃO DE CAPITÃES: A Reunião de Capitães será realizada na Club-House do CG Miramar, no dia 4 de Abril de 2017,
às 15:30 h
12. ORDEM DE JOGO: A ordem de jogo para o primeiro dia, será efetuada por sorteio das equipas, a realizar na sede da
AGNP. Os Capitães de Equipa ou os Clubes deverão indicar a ordem dos seus jogadores para este sorteio, até dia 4 de Abril
de 2017, às 12:00 h. Caso não o façam, será considerada a sequência dos jogadores na folha de inscrição das equipas.
13. SUBSTITUIÇÕES: Podem ser efectuadas entre os inscritos, por qualquer razão e deverão ser apresentadas à Comissão
Técnica pelo Capitão da Equipa, até 20 minutos antes da primeira saída do Campeonato. Cada equipa pode fazer uma
alteração.
14. CAPITÃES DE EQUIPA: Cada equipa deverá nomear um Capitão de Equipa, que pode dar conselhos aos componentes
da sua equipa (Nota à Regra 8).
15 CADDIES: Só serão permitidos “caddies”, jogadores da mesma equipa e do mesmo escalão ou o Capitão. Chama-se
atenção dos Capitães para as decisões, 8-1/26 e 8-2b/4.
16. INCUMPRIMENTO DE CONDIÇÃO ESTABELECIDA NO REGULAMENTO:
Exceto quando se estabeleça penalidade diferente, a violação de qualquer condição estabelecida neste Regulamento
implica a Desclassificação do Jogador.
Os casos omissos no Regulamento, serão decididos de forma definitiva pela Comissão da Prova.
17. DESCLASSIFICAÇÃO: Se, devido à desclassificação de um ou mais jogadores da equipa, o resultado dessa equipa não
puder ser calculado, a equipa será desclassificada, sendo-lhe automaticamente atribuído o ultimo lugar do Campeonato.
18. RESULTADOS DA COMPETIÇÃO – COMPETIÇÃO ENCERRADA: Considera-se que o resultado da competição foi
oficialmente encerrado após a afixação da folha de resultados finais no painel reservado para o efeito.
19. ANULAÇÃO E ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO: Em qualquer altura a Comissão Técnica poderá: completar ou alterar o
presente regulamento; suspender ou cancelar qualquer das voltas; anular ou cancelar o Campeonato
20. MAU COMPORTAMENTO: Não será tolerada qualquer forma de mau comportamento. A Comissão Técnica reserva-se
o direito de agir em conformidade
21. COMISSÃO TÉCNICA E JUÍZES ÁRBITROS: Serão designados oportunamente pela Associação de Golf do Norte de
Portugal
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