CIRCUITO DE GOLFE JÚNIOR
DIÁRIO
2016

Regulamento
1. PARTICIPAÇÃO: Poderão participar no Circuito de Golfe Júnior Diário todos os
jogadores das Escolas de Formação dos Clubes; Palheiro Golf, Clube de Golf Santo da
Serra e Porto Santo Golfe, que disputem as competições de 18 buracos, 9 buracos, 6
buracos, 3 buracos e Chip & Putt.
Nota: a inscrição no Circuito de Golfe Júnior Diário tem um custo de 5€. Esta deve ser
feita no clube de filiação do jogador.

2. TORNEIOS:
•

Porto Santo Golfe - 24/04/2016

•

Clube de Golf Santo da Serra - 05/06/2016

•

Palheiro Golf – 25/06/2016

Nota: No último torneio (Palheiro Golf) será realizada a cerimónia de entrega de
prémios, durante um almoço/jantar.

3.COMPETIÇÕES: Rapazes e Raparigas
•

18 Buracos: Stroke play e Medal Net

•

9 buracos: Stroke play.

•

6 buracos: Stroke play.

•

3 buracos: Stroke play.

•

Chip & Putt: Stroke play.

Nota: nas competições de 9, 6 e 3 buracos caso o jogador ultrapasse as 12 pancadas
num só buraco, serão contabilizadas nesse mesmo buraco um total de 12 pancadas.

4. PONTOS DE PARTIDA:
•

Competição de 18 buracos,
-

Rapazes Sub18 e Sub16 Tees Brancos

-

Raparigas Sub18 e Sub16 Tees Vermelhos

-

Rapazes Sub14 e Sub12 Tees Amarelos

-

Raparigas Sub14 e Sub12 Tees Vermelhos

•

Competição de 9 buracos: tees Vermelhos.

•

Competição de 6 buracos: tees a definir.

•

Competição de 3 buracos: tees a definir.

•

Competição Chip & Putt: tees a definir.

5. REGRAS: As regras a aplicar são as aprovadas pelo Royal & Ancient Golf Club of St.
Andrews e pela United States Golf Association, devidamente aprovadas pela Federação
Portuguesa de Golfe e as Regras Locais serão as estabelecidas pela Comissão Técnica.

6. EMPATES: Em caso de empate para a primeira posição classificativa:
• Competição de 18 Buracos (modalidade strokeplay): sudden death playoff,
jogado num buraco a definir, no dia da competição. Se o empate susbsistir
o jogo terá continuidade nos buracos seguintes até ser encontrado o
vencedor.
• Competição de 9 Buracos – o desempate será feito pelos melhores últimos
6, 3 e último buraco.
• Competição de 6 Buracos – o desempate será feito pelos melhores últimos
3, 2 e último buraco.
• Competição de 3 Buracos, o desempate será feito pelos melhores últimos 2,
e último buraco.
• Competição de Chip & Putt, o desempate será feito pelos melhores últimos
2, e último buraco da seção de Chip & Putt, se ainda assim o empate
subsistir será utilizado o resultado total da seção do Putt, seguido dos 2
últimos e último buraco.
Nota:Para as competições 9,6,3 e Chip & Putt se o empate subsistir para o primeiro
classificado do torneio, o vencedor será encontrado através da idade (o jogador mais
novo vence). No entanto, para as restantes posições classificativas, se o empate subsistir,
os jogadores partilharão o lugar classificativo e os pontos serão distribuídos
uniformemente.

7. CLASSIFICAÇÕES: será estabelecido um ranking para o Circuito Júnior Diário de
acordo com as competições criadas. Em função da classificação na respectiva
competição, serão atribuídos pontos aos jogadores, de acordo com a tabela em baixo:
Class. 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º 13º 14º 15º 16º 17º 18º 19º 20º
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Nota: Em caso de empate na pontuação final, para o primeiro classificado, o desempate
será feito a favor da melhor classificação no último torneio realizado.

8. NÃO É PERMITIDO: usar aparelhos eletrónicos de telecomunicações, deslocar-se
em carros de golfe, fumar no decorrer da competição, utilizar caddies. Todos os
espetadores, familiares e/ou amigos terão que manter uma distância mínima de 50 metros
relativamente aos jogadores.
Qualquer jogador(a) que se encontre a competir na competição de18 buracos e 9 buracos
e que infrinja este ponto do regulamento será penalizado pela comissão técnica
(penalização a definir). Não será tolerada qualquer forma de mau comportamento.

9. PRÉMIOS: Após a realização dos três torneios, os três primeiros classificados
(rapaz e rapariga) de cada competição, receberão um prémio. Todos os participantes
receberão uma medalha.

10. SUSPENSÃO DA COMPETIÇÃO: No caso de se registarem condições
climatéricas perigosas (trovoada, relâmpagos, nevoeiro etc.) o jogador deve interromper o
seu jogo de imediato.

11. RESULTADOS DO TORNEIO: Considera-se que os resultados do Torneio foram
oficialmente anunciados quando for colocada a folha de resultados finais no painel
reservado para esse efeito.

12. ANULAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO DA COMPETIÇÃO: Em qualquer altura a
Comissão Técnica reserva-se ao direito de completar ou alterar o presente regulamento.

As comissões técnicas: Clube de Golf Santo da Serra, Palheiro Golf, Porto Santo Golfe.

