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18º Aberto Sênior e Pré- Sênior da FPCG 

30 e 31 de julho de 2016. 

 

 

 

LOCAL: 
 

Londrina Golf Club 
 

End.: Gleba Nova Dantzing – Estrada para Bratislava s/n – Cambé – PR. 

(43)3254-6454/8432-1477(tim)/9183-1474(vivo).  

 

 

 

 

DATA: 

- Dia 29 de julho de 2016 (sexta-feira) - treino livre 

- Dia 30 (sábado) 1º dia de competição – jantar de confraternização - 
churrascaria vento sul. 

- Dia 31 (domingo) 2º dia de competição- coquetel de encerramento e 
premiação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATEGORIAS / 

PREMIAÇÃO 

 

Será jogado em 36 buracos na modalidade Stroke Play, sendo 18 buracos 

jogados por dia. 
Premiação por idades 

 De 55 a 65 anos – Melhor Net 

 De 66 a 75 anos – Melhor Net 
 Acima de 76 anos – Melhor Net 

Masculino Sênior 

 Scratch : Campeão 

 Index  de 0 a 13,6 – 1º e 2º  lugares 

 Index de 13,7 a 21,6 – 1º e 2º lugares 
 Index de 21,7 a 32,2 – 1º e 2º lugares 

Masculino Pré Sênior 

 Scratch: Campeão 

 Index  de 0 a 13,6– 1º e 2º lugares 
 Index de 13,7 a 32,2 – 1º e 2º lugares 

Feminino - Sênior, Pré Sênior e Convidados 

 Scratch : Campeã 

 Index de 0 a 16,5 – 1º, 2º lugares 

 Index de 16,6 a 23 – 1º, 2º lugares 
 Index de 23,1 a 32,2 – 1º, 2º lugares 

**As categorias femininas poderão ser alteradas conforme o número de 
inscritas. 

Jogadores Convidados 

 Scratch – Campeão 

 Index de 0 a 13,6 – 1º e 2º lugares 
 Index de 13,7 a 32,2 – 1º e 2º lugares 
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Prêmios Especiais  

 Near Pin – Feminino e Masculino. 

 

 

 

 

 

 

INSCRIÇÕES 

Deverão ser feitas exclusivamente por meio da ficha de inscrição que 

segue em anexo. É obrigatório enviar cópia da ficha com o comprovante 

do depósito bancário ao Londrina Golf Club via email: 

londrinagolf@sercomtel.com.br ou fax: (43) 3254-6454 

Informações. 

 

Banco Santander  

Ag: 4573 c/c 13000244-7 

CNPJ 80.924.699/0001-15 

LONDRINA GOLF CLUB 

 

Data Limite para recebimento de inscrições: 28/07/2016 – ás 17h00. 

Ou até a data do preenchimento total das vagas. 

As Vagas serão preenchidas conforme a ordem das inscrições enviadas 

para o clube. 

Será aceito o cancelamento por escrito até a data limite para a inscrição, 

sendo que após esta data não será devolvida a taxa de inscrição. 

 

Valor da Inscrição: 

Masculino - R$ 200,00 

Feminino - R$ 150,00 

Convidados – R$ 150,00 

 

 

NÚMERO DE 

PARTICIPANTES: 

 

 

120 - jogadores – por ordem de inscrição e pagamento. 

 

REGRAS: 

O campeonato será regido pelas regras do R&A e pelas regras locais, 

cabendo as decisões inapeláveis à Comissão de Árbitros. 

Será permitido o uso de cart para todas as categorias. 

Será considerado o handicap index publicado em 1º de julho de 2016. 

Handicap máximo de jogo será 36. 

*Será permito o uso de equipamentos para medição de distância e 

marcações como dispositivos de GPS e lasers e aplicativos de smartphones. 

Os jogadores poderão obter informações sobre a distancia usando o 

aparelho (range finder ou GPS ou app de smartphone) que, única e 

exclusivamente, meça a distancia. Estes aparelhos podem ser 

compartilhados entre os jogadores. O jogador não pode usar o aparelho 

para medir a inclinação do terreno, velocidade do vento, temperatura e 

outras informações.  

Proibido o treino de putt e approach após o término do buraco. 

Desempate: 1º lugar categoria Scratch: Playoff Sudden Death em buraco a 

ser definido pela comissão. Demais categorias: melhor resultado nos últimos 

18, 9, 6, 3 e 1. Persistindo o empate será feito sorteio. 

HORÁRIOS DE 

SAÍDA: 

Estará à disposição dos interessados a partir das 15h00min do dia 29 de 

mailto:londrinagolf@sercomtel.com.br
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julho no Clube e no site da FPCG www.fprgolfe.com.br  

 

Sugestão de  

Hospedagem 

Crystal Palace Hotel 

Hotel Crystal - Londrina 
Tarifa especial trf especial 

GOLF 

Individual R$ 145,00 + 3 % de Iss por dia  

Duplo com 02 camas de solteiros 
ou duplo com 01 cama de Casal 

R$ 175,00 + 3 % de Iss por dia 

Triplo 03 camas de solteiros R$ 225,00 + 3 % de Iss por dia 

 

Para obter o desconto favor informar a palavra-chave: “TORNEIO 

DE GOLFE” 

Tel. (43) 3315 1515 E-mail: reservas@crystalpalace.com.br  Toll Free 

0800 400 7010 

Rua Quintino Bocaiúva, 15 – centro – Londrina –PR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fprgolfe.com.br/

