
 

   

PGA PORTUGAL OPEN – AMENDOEIRA RESORT 
29, 30 & 1 Dezembro 2020 

TERMOS DE COMPETIÇÃO 
 

1. PARTICIPAÇÃO & ELIGIBILIDADE 
Campeonato aberto aos sócios da PGA de Portugal 
com quotas em dia. Serão reservados 10 lugares 
para jogadores amadores filiados na FPG que 
cumpram os critérios mencionados no ponto 2. 

Os profissionais seniores têm de ter 50 anos feitos à 
data do início do torneio. 

 
2. INSCRIÇÕES 
Jogadores Profissionais & Amadores 
As inscrições dos jogadores profissionais serão 
feitas no website da associação até às 12 horas do 
dia 27 de Novembro 2020. 
Para aceitação do jogador amador no campeonato 
é considerado o “Handicap” registado no servidor 
da FPG no momento do encerramento das 
inscrições. 
Critérios Inscrição Jogadores Amadores: 
Jogadores amadores filiados na FPG com Ranking 
Mundial Amador, esgotado este critério a atribuição 
para restantes lugares será feita por ordem de 
handicaps, sendo o handicap máximo permitido 4,4 
(categoria 1). 
Se o número de inscritos exceder o limite de 
inscrições será feita a exclusão dos jogadores pela 
ordem de critérios acima mencionada. Os Jogadores 
amadores, para poderem participar, são obrigados 
a prescindir previamente de qualquer prémio 
monetário que possam vir a ter direito pelo 
resultado obtido. 
 
3. DRAW 
O “Draw” da competição será publicado até as 18 
horas do dia anterior ao início da prova, sendo que 
apenas serão incluídos no “Draw” os jogadores cuja 

inscrição tenha sido liquidada. As desistências 
recebidas após a divulgação do “Draw” poderão ser 
preenchidas por jogadores em lista de espera, 
seguindo-se a ordem da lista de espera. 

 
4. VALOR DA INSCRIÇÃO 
Sócios PGA Portugal – Gratuito 
Jogadores Amadores – 25,00€ 
O valor da inscrição tem de ser pago em dinheiro 
no momento do registo no dia 30 de Novembro de 
2020. 

 

 

 

5. MODALIDADE 
36 Buracos em Jogo por Pancadas (18 buracos por 
dia) 

 
6. REGRAS 
Aprovadas pelo R&A Rules Limited, as Regras 
Locais de Aplicação Permanente da FPG e as Regras 
Locais estabelecidas pela Comissão Técnica. 

 
7. EMPATES 
O desempate do primeiro lugar é feito por “Sudden 
Death Play Off”, no buracos 18 e depois 
sucessivamente apartir do buraco 1. Para os 
restantes lugares não existe desempate. 

 
8. MARCAS DE SAÍDA 
Homens: Tees PGA Portugal ; Seniores: Brancas ; 
Senhoras: Azuis 

 
9. PRÉMIOS 
1º      800,00 €  
2º      550,00 €  
3º      400,00 €  
4º      350,00 €  
5º      300,00 €  
6º      250,00 €  
7º      200,00 €  
8º      180,00 €  
9º      170,00 €  
10º      160,00 €  
11º      150,00 €  
12º      140,00 €  
13º      130,00 €  
14º      120,00 €  
15º      100,00 €  

  
Total:   4 000,00 €  

 
10. COMISSÃO TÉCNICA E ÁRBITROS 
Serão oportunamente designados pela PGA. 
Os casos omissos neste Regulamento, sem 
resposta na demais regulamentação e legislação 
vigente, serão apreciados e decididos pela 
Comissão Técnica. 


