8º Campeonato Aberto de Duplas da FPCG
LOCAL:

Costão Golf
Estrada Dário Manoel Cardoso, 2399, Ingleses – Florianópolis - SC
- Dias 19 e 20 de maio de 2018 - (jogos)

DATA:

- Dia 18 de abril de 2016 - (treino). O Tee do buraco 01 estará fechado a
partir das 16h00.
Será jogado em 36 buracos na modalidade Stroke Play, sendo:

MODALIDADES:

- Dia 19 - Four-Ball (cada jogador da dupla joga com a sua bola,
marcando apenas o melhor score da dupla);
- Dia 20 - Foursome (cada dupla joga apenas com 1 bola
alternadamente. A dupla deve definir previamente à saída, qual jogador
irá bater o drive nos buracos ímpares, e qual irá bater nos buracos pares);
* Gross de cada categoria - 1º lugar

CATEGORIAS /

* Soma dos Index até 30 (net) - 1º, 2º e 3º lugares

PREMIAÇÃO

* Soma dos Index de 30,1 até 57,5 (net) - 1º, 2º e 3º lugares

PARA A DUPLA

* Prêmios não cumuláveis

ATENÇÃO:

- Poderão ser formadas duplas MASCULINAS, FEMININAS OU MISTAS, as
quais disputarão em uma única categoria.
- A diferença entre os handicap index da dupla não poderá exceder a 10
strokes.
- A categoria será definida pela soma dos handicap index dos jogadores.
- No Sábado - Para o jogo na modalidade Stroke Play Four-Ball, a dupla
jogará com 50% da soma de seus handicap index.
- No Domingo - Para o jogo na modalidade Stroke Play Foursome a dupla
jogará com 50% da soma de seus handicap index.
- Os handicaps serão ajustados conforme o manual de handicap, item
9.3c para duplas mistas/duplas femininas.
R$ 150,00 por jogador, R$ 300,00 por dupla.

INSCRIÇÕES

Deverão ser feitas exclusivamente por meio da ficha de inscrição online
no site da FPCG. É obrigatório enviar cópia da ficha com o comprovante
do depósito bancário para a FPCG, via e-mail: financeiro@fpcg.com.br
Deposito:
Banco Bradesco
Ag: 1705 CC: 3847-4
Federação Paranaense de Golfe
CNPJ: 77.750.123/0001-74
Data Limite para recebimento de inscrições: 11/05/2018 – ás 16h00.
As Vagas serão preenchidas conforme a ordem das inscrições enviadas
para a FPCG.
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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.
Hotel Porto Sol Ingleses
HOSPEDAGEM

Rua Caminho do Marisco, 80
(48) 3211-5902 / e-mail: reservas1@hoteisportosol.com.br
Quarto Duplo
Apto luxo: diária R$ 167,00 + 2,5% de ISS. Café da manhã incluso.
*A FPCG tem bloqueio de 20 aptos até o dia 03/05.
Palavra-chave: Grupo de golfe
As reservas são de responsabilidade do jogador.
Costão do Santinho

HOSPEDAGEM

Estrada Vereador Onildo Lemos, 2505 – Praia do Santinho
*Acomodação para 02 adultos:

Apto Superior (01 dorm) vista Jardins – Vilas: R$ 1.212,00 + 6,15% = R$ 1.286,53
por adulto para 2 noites.
*Acomodação para 03 ou 4 adultos:
Apto Superior (02 dorm) vista jardins – Vilas: R$ 1.090,50 + 6,15% = R$ 1.157,56
por adulto para 2 noites.

*Tarifas especiais e para mais informações através da agência E-Tourism
Contato: 3030-8800, e-mail: golfexperience@e-tourism.com.br
NÚMERO DE
PARTICIPANTES:

REGRAS:

100 jogadores (50 duplas).

- O Campeonato será regido pelas regras do Royal and Ancient Golf Club
of St. Andrews, pelas regras locais do Clube, cabendo as decisões,
inapeláveis, à comissão do torneio.
- Regra 7.2 – Nota 2: Fica proibido o treino de putts e chips sobre ou perto
do green do último buraco jogado e de qualquer outro buraco.
Penalidade: 02 strokes.
- Para o caso de interrupção de jogo, serão utilizados os seguintes sinais:
* nota de sirene ou rojão: PARAR O JOGO;
* nota de sirene ou rojão: RECOMEÇAR O JOGO.
- Será permitido o uso de Golf Carts.
– Cadência de Jogo: a Comissão do Torneio seguirá as determinações
aprovadas no Regulamento do Ranking da FPCG e as penalidades serão
as seguintes. 1º jogo lento: advertência verbal / 2º jogo lento: 1 tacada de
punição / 3º jogo lento: 2 tacadas de punição / 4º jogo lento:
desclassificação.
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– A Comissão do Torneio se reserva o direito de corrigir e/ou alterar o
Horário de Saída.
-* Comportamento antidesportivo: 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 Handicap Índex válido para o torneio será o gerado no dia 01 de maio
de 2018.
- Medidor de distância: Os jogadores poderão obter informações sobre
distância usando um aparelho (Range finder, GPS) que, única e
exclusivamente, meça a distância. 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. Penalidade por infração a regra 14-3:
Desclassificação.
- Em caso da dupla for dupla mista, na modalidade Foursome, se os tees
de saída forem diferentes, e caso um jogador da dupla fizer um OB, o
próximo jogador deverá efetuar a tacada do mesmo tee de onde saiu o
parceiro(a) (regra 29/2).

HORÁRIOS DE
SAÍDA:

DESEMPATE:

- Na modalidade Foursome, se os parceiros derem uma ou mais tacadas
na ordem errada, as tacadas serão anuladas e a dupla incorrerá na
penalidade de duas tacadas. A dupla deverá corrigir o erro jogando uma
bola na ordem correta, tão perto quanto possível do ponto em que foi
jogada pela primeira vez. Se a dupla executar uma tacada da área do
tee do buraco seguinte sem antes corrigir o erro, a dupla será
desclassificada. (regra 29/3).
- Estará à disposição dos interessados a partir das 12h00min do dia 18 de
maio na sede do Clube e no site da FPCG www.fprgolfe.com.br
- 1º Lugar Gross de cada categoria, ‘’Play off sudden death’’ no(s)
buraco(s) a ser(em) decidido(s) pela comissão. Todos os outros empates,
melhor resultado nos últimos 9, 6, 3 e 1 buracos.
- Sábado: Happy Hour

PROGRAMAÇÃO
SOCIAL:

- Domingo: Premiação
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