
 

 

 

 

 

 

 

 
 

TERMOS DE COMPETIÇÃO 
 

 

1. ENQUADRAMENTO 

O “CANTANHEDE INTERNATIONAL PITCH & PUTT” é uma competição de Pitch & Putt 

com relevo internacional que conta com o especial apoio da Câmara Municipal de 

Cantanhede. Prova integrada no Ranking Nacional de Pitch & Putt da Federação 

Portuguesa de Golfe, e simultaneamente presente no Calendário da IPPA – 

www.ippa.cloud, pontuável para o World Amateur Pitch & Putt Ranking. 

 

2. PARTICIPAÇÃO 

Prova aberta a todas os jogadores filiados na Federação Portuguesa de Golfe e 

Federações estrangeiras congéneres, com handicap P&P atribuído. 

 

3. INSCRIÇÕES 

Inscrições até às 15h00 de terça, 14 de Junho. 

Serão aceites as inscrições até ao limite de 72 (setenta e dois) jogadores(as). Se o 

número de inscritos exceder o limite estabelecido, proceder-se-á à exclusão dos 

jogadores com índice de Handicap P&P mais alto. Em caso de igualdade será considerada 

a data e hora da receção da inscrição. 

 INSCRIÇÕES NACIONAIS - Recebidas exclusivamente via formulário on-line: 

https://scoringpp-pt.datagolf.pt/scripts/tourn_admissions.asp?club=132&tourn=10350&ack=I5367L89P5 

 INSCRIÇÕES INTERNACIONAIS – Recebidas exclusivamente via formulário on-line: 

https://forms.gle/umjryrD5AjYDNygx8 

  

4. VALOR DA INSCRIÇÃO 

Mais de 18 anos - 50,00€ 

Até 18 anos (inclusive) - 30,00 €. 

 



 

 

Este valor inclui: 

 Prémios, num valor total de 1500€. 

 Welcome Pack com giveaways 

 Volta de treino - sexta, 17 de junho 

 Jantar Regional (Leitão à Bairrada com Espumante Marquês de Marialva) - sexta, 

17 de junho. 

 Oferta duma bebida no “Charco Bar” (Pedreira, Febres) - sexta, 17 de junho. 

 Almoço de sábado (Bifana, batata frita, bebida e café) 

 Torneio de 54 buracos 

 

5. MÉTODO DE PAGAMENTO: 

Pagamento até às 15h00 de terça, 14 de Junho: 

 Na Clubhouse do Campo de Golfe de Cantanhede, ou, 

 Transferência Bancária para o IBAN CGC: PT50 0010 0000 4774 4910 0010 3 (BPI) 

(Obrigatório o envio do comprovativo para o geral@golfecantanhede.pt até à 

hora indicada) 

Nota: Só haverá direito a devolução do pagamento efetuado até ao fecho das inscrições. 

  

6. MODALIDADE / PROGRAMA 

54 Buracos por pancadas (Stroke play), sem cut, em linha do tee 1: 

18 DE JUNHO, SÁBADO 

PRIMEIRA VOLTA 

08:30 – Tee 1, saídas em linha (primeiros 36 jogadores da ordem de jogo) 

11:00 – Tee 1, saídas em linha (restantes jogadores) 

SEGUNDA VOLTA 

13:30 - Tee 1, saídas em linha (primeiros 36 jogadores da ordem de jogo) 

16:00 - Tee 1, saídas em linha (restantes jogadores) 

19 DE JUNHO, DOMINGO - TERCEIRA VOLTA 

08:30 – Tee 1, saídas em linha (jogadores classific. acima da 36ª Posição nas 2 voltas) 

    – Tee 1, saídas em linha (melhores 36 jogadores classificados nas 2 voltas) 

    – Entrega de Prémios e Cerimónia de Encerramento 

O Draw da primeira volta sairá até ao fim do dia 15 de junho, quarta, no site do CGC: 

www.clubegolfecantanhede.com 



 

 

7. ÁREA DE PARTIDA 

Todas as voltas de 18 buracos serão jogadas nas marcas oficiais de P&P: 

 “AMARELAS” (1200m), com distâncias entre os 50 e os 90 metros; 

 

8. CLASSIFICAÇÃO 

Classiificação Gross – Stroke Play Individual (Agregado de 3 voltas de 18 buracos) 

Classificação Net – Medal Net Individual (Agregado de 3 voltas de 18 buracos) 

 

9. PRÉMIOS 

Geral Gross 

1º Geral (Troféu de Autor + Oferta) 

2º Geral (Troféu de Autor + Oferta) 

3º Geral (Troféu de Autor + Oferta) 

4º Geral (Oferta) 

5º Geral (Oferta) 

Geral Net 

1º Geral  (Troféu de Autor + Oferta) 

2º Geral (Troféu de Autor + Oferta) 

3º Geral (Troféu de Autor + Oferta) 

4º Geral (Oferta) 

5º Geral (Oferta) 

Categorias Net 

1º Júnior (Até SUB 18) (Troféu de Autor) + Oferta 

1º Sénior (Troféu de Autor) + Oferta 

1ª Feminino (Troféu de Autor) + Oferta 

Nota 1: Os prémios com troféu não são acumuláveis com outros troféus, prevalecendo 

a classificação GROSS e a Geral 

NOTA 2: Só serão atribuídos os prémios das Categorias Net quando tenham estado em 

prova pelo menos 3 participantes de cada categoria. No caso de uma jogadora vencer a 

categoria “Feminino” e também a categoria do seu escalão, prevalecerá a categoria com 

mais jogadores presentes. No caso do nº de jogadores ser igual nas duas categorias, 

sorteia-se a categoria a entregar o prémio. 

Nearest the pin – Na 1ª volta, 2ª volta e 3ª volta. 



 

 

 

10. REGRAS 

Aprovadas pelo R&A Rules Limited, as Regras Locais de Aplicação Permanente da FPG e 

as Regras Locais estabelecidas pela Comissão Técnica. 

 

11. ENTREGA DE CARTÃO DE RESULTADOS 

O cartão de resultados do jogador é oficialmente entregue à Comissão Técnica quando 

o último jogador, abandona a área de Registo de Resultados com ambos os pés. 

 

12. EMPATES 

Em Gross, em caso de empate para o título de Campeão, o desempate será feito por 

“Sudden Death Play-off”. Para os restantes lugares, em Gross, o desempate será feito 

sucessivamente pelos melhores últimos 36, 27, 18, 9, 6, 3 buracos, e melhor último 

buraco. Se persistir o empate será resolvido por sorteio. 

Em Net, o desempate será feito sucessivamente pelos melhores últimos 36, 27, 18, 9, 6, 

3 buracos, e melhor último buraco. Mantendo-se o empate, será decidido a favor do 

jogador com handicap P&P mais baixo. Persistindo o empate, será resolvido por sorteio.  

 

13. CADDIES 

São permitidos caddies. 

   

14. 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. 

   

15. ENTREGA DE PRÉMIOS 

Domingo, 19 de Junho, seguido do discurso de encerramento em honra dos 

participantes. É obrigatória a presença dos vencedores para a entrega de prémios. 

 

16. COMISSÃO TÉCNICA 

António Vasconcelos (Árbitro), Luís Brandão, Marta Fragoso, Tiago Jacob. 

Os casos omissos nos termos de competição serão decididos de forma definitiva pela 
Comissão Técnica. 

Cantanhede, 6-06-2022. 


