
PROGRAMA 4° ABERTO DO PINE HILL GOLF CLUB 

Data 

15 e 16 de outubro de 2016 

Programação 

14/10 – Dia de treino (tee do 1/10 estará fechado após as 16h) 

15/10 – 1º dia de competição 

16/10 – 2º dia de competição 

Modalidade 

Stroke Play e Stableford (36 buracos) 

Valor das inscrições 

Masculino – R$250,00 

 Feminino – R$ 200,00 

Juvenil – R$ 100,00 

Observação de inscrição 

Deverão ser efetuadas exclusivamente através da ficha de inscrição e enviada via e-

mail: secretaria@pinehillgolfclub.com.br (Contato: Nicolas). 

Encerramento das inscrições até o dia 13/10/2016, às 17h ou até o preenchimento das 

vagas (60) por ordem de inscrição e pagamento. 

Será desistente somente o (a) jogador (a) que comunicar por escrito, via e-mail 

secretaria@pinehillgolfclub.com.br, até a data limite de encerramento das inscrições. 

Somente serão aceitas através da ficha e acompanhadas do comprovante de depósito na 

conta corrente: 

mailto:secretaria@pinehillgolfclub.com.br
mailto:secretaria@pinehillgolfclub.com.br


Banco: Sicredi 

Agência: 0704 

Conta Corrente: 34395-1 

CNPJ: 19.134.148/0001-47 

Os (as) jogadores (as) isentos terão suas inscrições garantidas desde que enviem suas 

fichas de inscrição dentro do prazo estabelecido conforme programa. 

 Categorias e premiação 

MASCULINO 

1ª Categoria: Campeão e Vice-Campeão (Stroke-play 36 buracos) 

Índex até 8,5: 1º, 2º e 3º lugares (Stroke-play 36 buracos) 

Índex 8,6 a 14: 1º, 2º e 3º lugares (Stroke-play 36 buracos) 

Índex 14,1 a 22,1: 1º, 2º e 3º lugares (Stroke-play 36 buracos) 

Índex 22,2 a 34,0: 1º, 2º e 3º lugares (Stableford 36 buracos) 

FEMININO 

1ª Categoria: Campeã e Vice-Campeã (Stroke-play 36 buracos) 

Índex até 23,7: 1º, 2º e 3º lugares (Stroke-play 36 buracos) 

Índex a 23,8 a 33,8: 1º, 2º e 3º lugares (Stableford 36 buracos) 

Regulamento 

O Campeonato será regido pelas regras do Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews 

e pelas regras locais do Pine Hill Golf Club, cabendo as decisões à Comissão de 

Árbitros. 



Somente serão aceitas as inscrições de jogadores (as) que tenham handicap oficial da 

Federação Paranaense e Catarinense de Golfe e/ou de outras Federações ou Clubes de 

Estados sem Federação filiados diretamente à Confederação Brasileira de Golfe. 

Horário de saída estará disponível aos interessados a partir do dia 14/10, no site da 

instituição e na secretaria do clube. 

O Handicap Índex válido para o torneio será o gerado no mês de outubro 2016. 

Handicap máximo de jogo será 36. 

Regra 7.2 – Nota 2: fica proibido o treino de putts e chips perto ou dentro do último 

buraco jogado, ou entre quaisquer buracos. Penalidade: duas tacadas. 

Fica expressamente proibido o uso de telefone celular e quaisquer outros equipamentos 

eletrônicos similares pelo jogador e/ou seu caddie durante a volta estipulada. Penalidade 

por infração a essa condição do campeonato: 1ª infração: advertência verbal, 

reincidência: desclassificação. 

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 distância 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. 

Será permitido o uso de Golf Cart para todas as categorias, exceto para os jogadores da 

1ª categoria Masculina e Feminina. 

Comportamento anti-esportivo: A FPCG será rigorosa com os jogadores, aplicando a 

regra 33-7 e a seção de Etiqueta do livro de regras, de acordo com a decisão 33-7/8 

cujas penalidades incluem a desclassificação do jogador. 

O jogador devidamente inscrito que não comparecer ao “tee” de saída sem a devida 

justificativa terá seu nome registrado na Súmula do Torneio e estará sujeito às 

penalidades previstas Manual de Norma e Procedimentos da FPCG. 



Desempate: 

1ª Categoria, 1º lugar, “Playoff sudden death” no buraco a ser decidido pela comissão, 

quantas vezes for necessário. 

Demais colocações, 1ª categoria e categorias com handicap, melhor resultado dos 

últimos 18, 9, 6, 3 e 1.  Persistindo o empate, será realizado um sorteio. 

Hospedagem 

OLINDA PARK 

Rod. 182, km 2, Jardim Porto Alegre. Toledo – PR 

Telefone: (45) 3278-5050 

Usar bloqueio “Torneio de Golfe” 

Social 

Sexta Feira - Almoço por adesão / Café colonial no fim do dia (cortesia). 

Sábado - Café da manhã / Almoço por adesão / Café colonial no fim do dia (cortesia). 

Domingo - Café da manhã / Almoço (cortesia) e premiação logo após o término do 

jogo. 

Limite de jogadores 

60 jogadores. 

Ranking 

Válido para o ranking da FPCG 

 


