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Termos de Competição  
Nos termos das Regras de Golfe, e sem prejuízo dos Termos de Competição e Regras Locais de 
Aplicação Permanente da FPG, é estabelecido os seguintes Termos de Competição : 
 
1. PARTICIPAÇÃO: Prova aberta a todos os jogadores(as) filiados na Federação Portuguesa de Golfe e 
associados(as) de um Clube filiado na Associação de Golfe do Norte de Portugal. Nos termos 
Estatutários da AGNP, é aceite a inscrição de Jogadores não pertencentes aos Clubes associados 
(jogadores convidados), desde que preencham as restantes condições do Regulamento. A estes 
jogadores convidados, não serão atribuídos os títulos em disputa, embora tenham direito a troféu 
específico se classificados nos lugares com direito a titulo. 
 
2. CATEGORIAS: O Campeonato será disputado em 2 categorias: Absoluto Masculino e Feminino. 
Decorrerá também o Campeonato do Norte de Portugal de Seniores 2020, em Homens e Senhoras.  
 
3. HANDICAPS: Handicap máximo de 36  
 
4. INSCRIÇÕES: Deverão chegar à AGNP pelo formulário online em www.agnp.pt até às 13h do dia 23 
de Outubro de 2020. 
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 nr. 
01/2017. 
 
5. LIMITE DE INSCRIÇÕES: Serão aceites as inscrições dos jogadores, até ao limite de 72 jogadores. 
Reservam-se 16 vagas para o sexo feminino. Se não atingir esse máximo, as vagas poderão ser 
preenchidas pelo sexo oposto, até atingir o máximo estipulado. 
Se o número de inscritos exceder o limite de inscrições estabelecido proceder-se-á à exclusão dos 
handicaps mais altos, dando-se prioridade aos membros de Associados da AGNP. 
Para que o Campeonato se possa realizar, é exigido o mínimo de 40 jogadores inscritos. Por cada 
categoria é exigido o mínimo de 3 jogadores inscritos, por categoria.  
Eventuais desistências após a divulgação do Draw poderão ser preenchidas por jogadores inscritos, em 
lista de espera, dentro da data e hora limite, seguindo-se o mesmo critério acima enunciado, ou seja 
por ordem de handicap mais baixo primeiro. 
 
6. VALOR DA INSCRIÇÃO: 30 Euros p/ jogador.  
Jogadores Sub-25 (até 25 anos completados em 2018) o valor será de 20 Euros. 
Jogadores sócios do club anfitrião o valor da inscrição será 25 Euros.  
Jogadores convidados, o valor será de 40 Euros.  
Não inclui volta de treino, bolas de treino ou qualquer meio de transporte de jogadores, caddies ou 
sacos de golfe. 
Pagamento em dinheiro, no Check-in. 
 
7. MODALIDADE: 36 buracos (18 buracos por dia), em jogo por pancadas (Stroke Play).  

Tees de saída: Jogadores até 49 anos: Homens: Brancas / Senhoras: Azuis 
Seniores (50 anos ou mais) – Homens: Amarelas / Senhoras: Vermelhas 
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8. EMPATES: Em caso de empate para o 1º lugar em qualquer das categorias, o desempate será feito 
por “Sudden Death Play-off”. Para os restantes lugares, o desempate será feito sucessivamente pelos 
melhores últimos 27, 18, 9, 6, 3 e último buraco. Se persistir o empate, será resolvida por sorteio. 
 
9. PRÉMIOS: Serão atribuídos prémios ao 1º e 2º Gross – Campeão e Vice-Campeão - e 1º Net – 
Campeão Net – nas categorias Absoluto e Seniores, em Homens e Senhoras. Os Prémios não são 
acumuláveis, dando-se prioridade ao resultado gross. 
 
IMPORTANTE: A AGNP oferece a inscrição no Campeonato Nacional Absoluto 2021, da FPG, aos 
vencedores gross da categoria ABSOLUTO (homens e senhoras), desde que cumpram todas os 
requisitos do Regulamento do Campeonato Nacional Absoluto FPG 2021.  
A AGNP oferece a inscrição no Campeonato Nacional de Seniores 2021, da FPG, aos vencedores gross 
da categoria SENIORES (homens e senhoras), desde que cumpram todas os requisitos do Regulamento 
do Campeonato Nacional de Seniores FPG 2021. 

 
10. CLASSIFICAÇÕES: As classificações serão ordenadas em Stroke Play Gross e Medal Net 
                            
11. NÃO É PERMITIDO: Jogadores com menos de 18 anos fumarem durante o jogo 
                                          
12. RESULTADOS DA COMPETIÇÃO – COMPETIÇÃO ENCERRADA: Considera-se que o resultado da 
competição foi oficialmente encerrada após a afixação da folha de resultados finais no painel reservado 
para o efeito. 
 
13. PENALIDADE POR 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 
 
14. 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 
 
15. COMISSÃO TÉCNICA E JUÍZES ÁRBITROS: Serão designados oportunamente pela Associação de Golf 
do Norte de Portugal. 
 


