REGULAMENTO
Ranking Farmácia Padrão da Légua Mid Week Tour
Nos termos da Regra 33‐1, e sem prejuízo das Condições de Competição e Regras Locais de
Aplicação Permanente da FPG, é estabelecido o seguinte Regulamento:
1. COMPETIÇÃO
O Ranking Farmácia Padrão da Légua Mid Week Tour será constituído por 12 provas de Golfe,
na modalidade de PAR 3, no Campo do Citygolf.
2. PARTICIPAÇÃO
A competição é aberta a todos os jogadores filiados na FPG e Federações congéneres de outros
países, com “Handicap EGA”. Os jogadores sem qualquer Handicap jogam com Handicap 18 e
são considerados jogadores INTERNACIONAIS, contando, embora em regime de exceção, para a
classificação do RANKING, PROVAS e PRÉMIOS.
3. INSCRIÇÕES
As inscrições deverão ser efetuadas na Receção do Citygolf, por telefone (229 563 401), por email (info@citygolf.pt), ou através do site (www.citygolf.pt).
4. DESISTÊNCIAS
Se um jogador não comparecer numa prova sem qualquer aviso prévio, ficará devedor do valor
da inscrição da prova em que faltou.
5. MODALIDADE
Cada uma das provas será disputada em 18 Buracos Singulares Stableford GROSS e NET.
6. HANDICAPS
Os Handicaps EGA máximos considerados são de 36,0 para Homens e Senhoras, e 54 para
Juniores.

Para efeitos de Handicap de Jogo, considera-se metade do Handicap EGA.
A comissão de Handicaps poderá criar uma gestão interna de Handicaps em que, um jogador
que faça mais que 36 pts no torneio do Ranking, terá o seu handicap de jogo corrigido
mediante a tabela de Handicap EGA. Neste acerto, será sempre considerado o Handicap mais
baixo, seja o handicap EGA ou Handicap interno.
Esta alteração de Handicap será atribuída apenas para os Torneios Par 3 - 2019, e seguintes.
7. CLASSIFICAÇÕES
A pontuação das classificações do Ranking Farmácia Padrão da Légua Mid Week Tour, será
efetuada com base no somatório dos pontos Stableford GROSS e NET, de cada prova.
A classificação final será ordenada pela soma dos 8 melhores resultados individuais de cada
prova, entre as 12 possíveis, sendo o 1º lugar atribuído ao jogador com maior número de
pontos.
8. PRÉMIOS
Os prémios serão entregues no final do Campeonato, ao 1º, 2º e 3º Classificado, Gross e Net. Os
vencedores Gross e Net do Ranking ficam isentos do pagamento da inscrição no Ranking Mid
Week Tour 2020.
NOTA: Outros prémios adicionais poderão ser atribuídos, se entretanto surgirem patrocínios.
9. EMPATES
Em caso de empate, no final do Ranking Farmácia Padrão da Légua Mid Week Tour 2019, o
respetivo desempate será feito respetivamente pelo melhor resultado dos 8 resultados
apurados e por aí sucessivamente (2º melhor, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º). Se ainda assim persistir o
empate, este será desfeito em Gross a favor do Handicap mais alto, e em Net a favor do
Handicap mais baixo. Em última instância, será feito o desempate por sorteio.
10. REGRAS
As regras a aplicar são as aprovadas pelo R&A Rules Limited e as Regras locais serão
estabelecidas pela Comissão Técnica.

11. RESULTADOS DA COMPETIÇÃO – COMPETIÇÃO ENCERRADA
Considera-se o resultado da competição oficialmente encerrado, após a afixação da folha de
resultados finais, no painel reservado para o efeito.
12. ANULAÇÃO E ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO
Em qualquer altura, a Comissão Técnica poderá completar ou alterar o presente regulamento,
suspender ou cancelar voltas e anular ou cancelar o Ranking.
13. COMISSÃO TÉCNICA
É considerada a Comissão Técnica do Clube.
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