TERMOS DE COMPETIÇÃO
RANKING SENIORES CGC – 2021
1. PARTICIPAÇÃO: Provas abertas a qualquer jogadores amadores federados pela FPG que reúnam as condições para jogar em
competição. Apenas contarão para o ranking os Sócios Federados do Clube de Golfe de Cantanhede (com e sem Homeclub)
que realizem 50 anos ou mais, no presente ano.
2. INSCRIÇÕES: Até às 17h do dia anterior à realização do torneio, aceitar-se-ão inscrições através de formulário on-line no site
do clube: www.clubegolfecantanhede.com/torneios_inscricao.htm. Para aceitação do jogador no torneio é considerado o
handicap P&P registado no servidor da FPG no momento do encerramento das inscrições.
3. LIMITE DE INSCRIÇÕES
O nº limite de inscritos no torneio é de 44 jogadores. Excedido este número, as inscrições serão colocadas em lista de espera
e em caso de desistência, serão chamados os jogadores pela respetiva ordem de inscrição, com prioridade para os federados
que realizem 50 anos ou mais no presente ano.
4. VALOR DA INSCRIÇÃO
Preços:

ADULTOS

JUNIORES

CONVIDADOS

15,00 €

10,00 €

FEDERADOS FPG

10,00 €

7,0 €

SÓCIOS BASE

8,00 €

4,50 €

SÓCIOS REGULAR

5,00 €

2,50 €

5. MODALIDADE: 18 Buracos em jogo por pancada (stroke play) – resultado máximo de 7 pancadas por buraco.
6. HORA DE SAÍDA: 09h30 shotgun (horário sempre sujeito a confirmação no draw do torneio). Levantamento do cartão até 15
min antes da hora de início.
7. MARCAS DE SAÍDA:
- Percurso “VINHA” (1200m), com marcas amarelas e distâncias compreendidas entre os 50 e os 90 metros;
- Percurso “MARIALVA”(1529m), com marcas laranjas e distâncias entre os 50 e os 120 metros.
8. HANDICAPS: Os Handicaps P&P máximos considerados no torneio são de 21,0 para Homens, Senhoras e juniores. Jogadores
com handicap inativo (pendente, perdido ou sem handicap) poderão participar nas provas, obtendo apenas prémios na
classificação Gross. Os jogadores sem handicap participarão nas provas com handicap “0”, salvo exceção devidamente
analisada pela Comissão Técnica. Todos os sócios Federados do CGC, com e sem homeclub e independente do estado de
handicap, poderão pontuar para o ranking Gross e Net.
9. REGRAS: As aprovadas pelo R&A Rules Limited, as condições estabelecidas pelo Regulamento do Pitch & Putt da FPG e pelas
Condições de Competição e Regras Locais de Aplicação Permanente de P&P da FPG, assim como as Regras Locais
estabelecidas pela Comissão Técnica.
10. EMPATES
Será feito o desempate pelos melhores últimos 9,6,3 buracos, e melhor último buraco. Persistindo, será feito o desempate
pelo Handicap P&P exato mais baixo na Classificação Net, e Handicap P&P exato mais alto na Classificação Gross. Em última
instância, será sorteado o vencedor.
11. PRÉMIOS
NEAREST THE PIN – Aberto a todos os participantes na prova, contem ou não para a classificação do torneio.
1º GROSS
1º NET
12. DRAW. Efetuado POR SORTEIO ou POR CATEGORIAS DE HANDICAP OU PELA ORDEM NO RANKING P&P, salvo:
- Quando por razões de cortesia (participação de Diretores de outros Clubes, de membros dos órgãos federativos, convidados
especiais da Direção) se criar uma formação em que se pretenda integrar estes elementos;
- Quando um jogador do Clube solicite participar ou integrar-se numa determinada formação (p. ex para acompanhar um
seu convidado), serão ambos integrados na formação que corresponder ao handicap mais alto, quando possível;
- Jogadores que não tenham handicap, ou que o tenham perdido, sendo integrados na formação com hcp`s mais elevados.

13. CADDIES: São permitidos “Caddies”.
14. ENTREGA DE CARTÕES: O Jogador tem de conferir o seu resultado em cada buraco com o seu marcador e esclarecer
quaisquer pontos em dúvida com a Comissão Técnica (CT). Certificar-se de que o cartão de jogo é assinado apenas pelo
jogador desse cartão e de seguida entregá-lo à CT o mais depressa possível. O cartão é “ENTREGUE”, quando colocado na
“Caixa - Cartões de jogo” na Clubhouse.
15. RESULTADOS DA COMPETIÇÃO – COMPETIÇÃO ENCERRADA. Assim que os troféus da prova são entregues aos
vencedores, os resultados finais da competição estão oficialmente anunciados, e a competição está encerrada.
16. RANKING: Os pontos para o Ranking serão atribuídos conforme a posição na classificação de cada torneio. Contará para o
Ranking a soma dos pontos de metade dos torneios realizados. Não é exigida a presença dum número mínimo de torneios,
pontuando o jogador em cada prova e em cada uma das vertentes, de acordo com a seguinte tabela:
Class.
Pont.
Class.
Pont.
1º
250
11º
65
2º
200
12º
60
3º
170
13º
55
4º
145
14º
50
5º
125
15º
45
6º
115
16º
40
7º
105
17º
35
8º
95
18º
30
9º
85
19º
25
10º
75
20º
20
Os jogadores classificados a partir do 21º lugar e que tenham entregado o cartão receberão 5 pontos.
17. PRÉMIOS DO RANKING
CAMPEÃO RANKING - GROSS
CAMPEÃO RANKING - NET
Os prémios não são acumuláveis, prevalecendo a classificação GROSS. Surgindo esta situação será entregue o prémio Net
ao 2º lugar desta classificação.
18. EMPATES NO RANKING
Em caso de empate nas pontuações do Ranking Gross, haverá lugar a um “Sudden Death Play Off”, no buraco 9 de 75m. O
desempate para os restantes lugares será com base no maior número de torneios em 1º lugar, seguindo-se o maior número
de torneios em 2º lugar, 3º lugar, e assim sucessivamente até se encontrar o vencedor.
Em caso de empate nas pontuações do Ranking Net, o desempate será com base no maior número de torneios em 1º lugar,
seguindo-se o maior número de torneios em 2º lugar, 3º lugar, e assim sucessivamente até se encontrar o vencedor.
19. PARTICIPAÇÃO NA TAÇA CGC
A participação na TAÇA CGC é exclusiva aos sócios do CGC que se encontrem no TOP 15 da classificação Gross e Net deste
ranking. A Taça irá realizar-se no final da época, em moldes a definir em regulamento próprio.
20. COMISSÃO TÉCNICA: Os casos omissos neste Regulamento, sem resposta na demais regulamentação e legislação vigente,
serão apreciados e decididos pela Comissão Técnica. Na ausência dos elementos da Comissão Técnica, será convocado o
capitão do Clube.

COMISSÃO TÉCNICA:
CONTACTOS:

Luís Brandão

|

Marta Fragoso |

968 203 111 (Clube de Golfe de Cantanhede)

|

Tiago Jacob
910 771 999 (Tiago Jacob)

Cantanhede, 1 de janeiro de 2021.

