
20º Aberto Sênior e Pré- Sênior da FPCG 

21 e 22 de julho de 2018. 

 

 

 

LOCAL: 
 

Londrina Golf Club 
 

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

(43)30177272/98432-1477(VIVO)/99611-3033(TIM).  

 

 

 

DATA: 

- Dia 20 de julho de 2018 (sexta-feira) - treino livre 

- Dia 21 (sábado) 1º dia de competição – jantar de confraternização (local 

a definir) 

- Dia 22 (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 

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 pelo whatsApp (43)98432-14777 

 

Banco Santander  

Ag: 4573 c/c 13000244-7 

CNPJ 80.924.699/0001-15 

LONDRINA GOLF CLUB 

 

Data Limite para recebimento de inscrições: 27/07/2017 – 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$ 250,00 

Feminino - R$ 200,00 

Convidados – R$ 200,00 

 

 

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 2018. 

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 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.  

mailto:londrinagolf@sercomtel.com.br


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  

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 20 de 

julho no Clube e no site da FPCG www.fprgolfe.com.br  

ÔNIBUS FPCG 

  

A FPCG estará disponibilizando um ônibus semi-leito para o evento: 

(Curitiba > Ponta Grossa > Londrina > Ponta Grossa >Curitiba) 

Saída: dia 20 de julho, horário a definir. 

Volta: dia 22 de julho, logo após o término da premiação. 

** Para viabilizar o ônibus deverá ter o interesse de no mínimo 20 

passageiros e o valor será de R$ 150,00 por pessoa. Os interessados 

deverão se manifestar na ficha de inscrição ou pelo e-mail 

financeiro@fpcg.com.br 

 

HOTEL OFICIAL  
 

 

         
BOURBON LONDRINA BUSINESS HOTEL 
Endereço: Alameda Miguel Blasi, 40 - Centro, Londrina - PR, 86010-070 

Telefone: (43) 3315-4000 

 

 

F I C H A   D E   I N S C R I Ç Ã O 

20º Aberto Sênior e Pré- Sênior da FPCG 

21 e 22 de julho de 2018. 

Nome Completo: _________________________________________________________________ 

Data de Nascimento:  ____ / ____ / ____     Sexo: M (    ) F (    )  

RG:______________________________ CPF:________________________________________ 

E-mail: __________________________________________________________________________ 

Clube: _________________________ Handicap índex: _______________________________  

Fone:  __________________________________________________________________________ 

Cidade: _____________________________  Estado: __________________________________  

Deposito Santander – Agência:4573 - Conta corrente 13-000244-7 

CNPJ 80924699/0001-15  

http://www.fprgolfe.com.br/
https://www.google.com.br/search?q=bourbon+londrina+business+hotel+endere%C3%A7o&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LEmpNM1Nt9CSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLiwHb-oAnLgAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjCwtTluNfYAhXCQ5AKHcVvAI4Q6BMItQEwEQ
https://www.google.com.br/search?q=bourbon+londrina+business+hotel+telefone&sa=X&ved=0ahUKEwjCwtTluNfYAhXCQ5AKHcVvAI4Q6BMIuAEwEg
https://www.google.com.br/search?ei=EktbWu6APcvDwATByZDABA&q=hotel+bourbon+londrina+telefone&oq=bourbon+hotel+londrina&gs_l=psy-ab.1.2.0j0i22i30k1l7j38.96974.103714.0.106363.10.10.0.0.0.0.127.1029.4j6.10.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.10.1028...35i39k1j0i131k1j0i22i10i30k1.0.5LD4TvwAqh4


Contatos (43)30177272/98432-1477(VIVO)/99611-3033(TIM). 

Anexar abaixo comprovante de pagamento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consideraremos  DESISTENTE  o  jogador/a  que  comunicar   a desistência por escrito, 

e-mail até a data de encerramento das inscrições. 

 

 

_________________________         ____ /____/_____ 

Assinatura     data 

 


