RANKING - 2019
Gold Medal

REGULAMENTO
Nos termos da Regra 33‐1, e sem prejuízo das Condições de Competição
de Aplicação Permanente e Regras Locais da FPG, é estabelecido o
seguinte Regulamento:
1. PARTICIPAÇÃO: A competição é aberta a todos os jogadores filiados na FPG e
Federações congéneres de outros países, com Handicap válido EGA. Os sócios do
Clube de Golfe de Vidago têm prioridade sobre os restantes convidados/participantes. No
entanto, os jogadores com HCP Clube, HCP Caducado ou sem Handicap também podem
participar nesta prova, mas sempre sem contar para a classificação do próprio torneio. ”. Em
2016 este Campeonato será disputado num total de 8 Provas.

2. INSCRIÇÕES: Deverão chegar ao Clube de Golfe de Vidago, pela internet em
www.clubegolfevidago.pt, por e‐mail clubegolfevidago@gmail.com ou pelos telefones
276909662 / 969271951 nas horas de expediente, ou diretamente na receção do Clube, até
às 14 horas do dia anterior ao da realização da prova.
Para efeitos de aceitação de um j o g a d o r na Prova, será considerado o respetivo
handicap, que conste no servidor da FPG no dia de encerramento das inscrições.

3. LIMITE DE INSCRIÇÕES: Para se realizar qualquer prova (deste ranking) são
necessárias no mínimo 15 inscrições e num máximo 64 inscrições.

4. VALOR DA INSCRIÇÃO: O valor de inscrição por jogador será publicitado na folha
de inscrição e no cartaz de cada prova. Neste valor está incluído o green‐fee de jogo e
prémios em disputa. Não inclui volta de treino, bolas de treino, ou qualquer meio de
transporte de jogadores, caddies e/ou sacos de golfe, etc.

5. HORA DE SAÍDA E DRAW: Será informado com 15 dias antes da realização da
prova, sendo que qualquer alteração de última hora (e.g. por impeditivos no dia da prova)
não será comunicada, a não ser que a prova passe a ter início mais cedo. Os jogadores
deverão levantar o respetivo Cartão de Jogo na Receção do Clube, até 30 minutos antes do
início da sua saída, assim como, comparecer junto respetivo, pelo menos 10 minutos
antes da mesma. No dia anterior da prova será publicada no Club House do Clube de
Golfe de Vidago e na Internet (www.clubegolfevidago.pt) a organização de saída e o
respetivo formato (Draw).
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6. HANDICAPS: Os Handicaps de jogo máximos considerados são de 28,0 para
Homens, 36,0 para Senhoras e juniores.

7. REGRAS: As regras a aplicar são as aprovadas pelo R&A Rules Limited e as Regras
Locais que serão estabelecidas pela Comissão Técnica. Os “Caddies” não podem ser
profissionais de golfe.

8. MODALIDADE: As provas serão jogadas em 18 buracos por pontos:
PONTUAÇÃO: Para a Gold Medal - 2018 pontuarão as seguintes classificações:
- 4 melhores pontuações nos seguintes torneios:
Mackenzie Ross, Ach Brito, Vinho do Porto, Vila de Vidago, Mendes Ribeiro,
Acácio Proença, Turismo e Patrocinadores.
- Pontuação: Soma dos pontos - NETT
- Desempate: O desempate será feito, pelo maior número de provas jogadas, se persistir o
empate o maior número de vezes como 1º classificado, de 2ºs e de 3ºs lugares e assim
sucessivamente.

Da Classificação Geral sairão os 16 melhores jogadores que irão disputar um MatchPlay nett para apuramento do campeão da Gold Medal. Se um jogador apurado não
puder jogar, jogará o classificado seguinte na classificação geral, perfazendo os 16
jogadores.

9. EMPATES: Em caso de empate, na classificação “nett” será declarado vencedor o
jogador com handicap EGA mais baixo e na classificação “gross” será declarado vencedor o
jogador com handicap EGA mais alto. Se persistir o empate, o desempate será feito
sucessivamente pelos melhores últimos 18, 9, 6, 3,e último buraco e por último será
resolvido por sorteio.

10. PRÉMIOS: Estarão em disputa os seguintes prémios:
- 1º e 2º NETT
- 1º GROSS
- Sorteio e entrega de prémios no final do torneio.
Todos os prémios são acumuláveis.
- MATCH
Jogador do Ano
2º Class

- Prémio
- Prémio

11. CLASSIFICAÇÕES: As classificações serão ordenadas em Nett e Gross.
12. RECLAMAÇÕES: Qualquer irregularidade detetada pelos jogadores durante a prova
deverá ser comunicada á Comissão Técnica imediatamente, ou então, no final, mas sempre
antes do marcador assinar o Cartão de Jogo do Jogador.
Considera-se que o resultado da competição foi oficialmente encerrado 30 minutos após a
afixação da folha de resultados finais no painel reservado para o efeito.
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13. SUSPENSÃO DA COMPETIÇÃO: Em conformidade com a nota à Regra 6-8b,
no caso de a competição ser suspensa devido à ocorrência de situações perigosas (por
ex. relâmpagos, trovoada eminente, etc.), os jogadores devem interromper o seu jogo
imediatamente. A suspensão da competição devido a situações perigosas será assinalada
por um toque prolongado de buzina.
O recomeço da competição será assinalado por dois toques curtos de buzina. A
penalidade por infração a esta condição é a DESCLASSIFICAÇÃO.

14. NÃO É PERMITIDO: Os jogadores menores de 18 anos, fumarem durante o jogo.
15. PENALIDADE POR IMCUMPRIMENTO DE CONDIÇÃO ESTABELECIDA
NO REGULAMENTO: Exceto quando o Regulamento estabeleça penalidade diferente,
a violação de qualquer condição estabelecida implica a DESCLASSIFICAÇÃO DO
JOGADOR.

16. MAU COMPORTAMENTO: Não será tolerada qualquer forma de mau
comportamento. A Comissão Técnica reserva-se o direito de agir em conformidade.

17. COMISSÃO TÉCNICA: Em qualquer altura a Comissão Técnica poderá:
completar ou alterar o presente regulamento; suspender ou cancelar qualquer das voltas;
anular ou cancelar o Campeonato.
Todos os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Técnica, sem recurso, nos
termos da Regra 33‐4.

18. AUTORIZAÇÃO: O jogador, ao proceder à inscrição na prova, autoriza a cedência,
de forma gratuita e incondicional, dos direitos da sua imagem captada em fotografias que
terão lugar durante a prova, autorizando a sua reprodução em peças comunicacionais do
C.G.V.

Vidago, 27 de janeiro de 2019
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