JOP / MARCOLINO
Masters Trophy
REGULAMENTO
Nos termos da Regra 31-1, e sem prejuízo das Condições de Competição de Aplicação
Permanente da FPG, e regras locais, é estabelecido o seguinte Regulamento:

1. Participação: Competição aberta a todos os jogadores federados maiores de 18 anos,
sócios e convidados com “handicap EGA” certificado pela respetiva comissão de
Handicap. O handicap máximo EGA é de 28 para homens e 36 para senhoras.

2. Inscrições: Será aberta uma ficha de inscrição que vai ficar afixada no quadro do clube
até ás 12 horas da véspera do dia da competição. Para efeitos de aceitação de um
jogador na competição, será considerado o respetivo handicap que consiste no
servidor da FPG no dia da competição, jogadores com HCP internacional o seu
resultado não conta para efeitos de classificação.
3. Valor da Inscrição: O valor da inscrição é grátis com almoço incluído e bolas no campo
de treino.
4. Modalidade: A competição é jogada em singulares, 18 buracos, shotgun, na
modalidade de Stableford Net.
Marcas Brancas – Homens
Marcas Vermelhas - Senhoras
5. Regras: As regras a aplicar são as aprovadas pelo R&A Rules Limited, as regras de
Condição de Competição de Aplicação Permanente da FPG e as regras locais em vigor.
6. Empates: Em caso de empate para o 1º lugar da classificação do torneio, o desempate
será feito pelos melhores últimos 9,6,3 e último buraco, se persistir o empate será
resolvido por play-off no buraco 18.

7. Prémios:
o

Drive + longo Senhoras

o

Drive + longo Homens

o

Nearest the Pin Homens

o

Nearest the Pin Senhoras

o

3º Net - Trofeu

o

2º Net - Trofeu

o

1º Gross

o

1ºs prémios NET Homens

o

1ºs prémios NET Senhoras

8. Prémio Especial: Existe um prémio especial da Marcolino para Hole In One no Buraco
3.

9. Tombola de Prémios a sortear pelos jogadores presentes na entrega de prémios de
classificação
10. Prémios Especiais a sortear entre os já clientes da JOP ou que tenham realizado um
Test Drive durante o evento
11. Classificações: As classificações serão ordenadas primeiramente em Stableford Net e
depois em Gross, não haverá acumulação de prémios. No caso de o vencedor Geral
Net e Gross do torneio ser o mesmo ser-lhe-á atribuído o Prémio Net, o Gross passa
para o 2º Gross da geral.
12. Suspensão da competição: Em conformidade com a nota da regra 6-8b, no caso da
competição ser suspensa devido á ocorrência de situações perigosas o jogador deve
interromper o jogo imediatamente.
Penalidade por infração a regra: desclassificação
13. Anulação e alteração do regulamento: Em qualquer altura a comissão técnica poderá
completar ou alterar o presente regulamento, suspender ou cancelar qualquer uma
das voltas, anular ou cancelar a competição.
14. Comissão Técnica: A designar

