
 
PPRROOGGRRAAMMAA  XXXXXXVVII  AABBEERRTTOO  DDEE  GGOOLLFFEE  DDOO  CCLLUUBBEE  CCUURRIITTIIBBAANNOO  

 
Local: 
CLUBE CURITIBANO  
Endereço: Rua 25 de Janeiro, 2461 – Jardim Menino Deus – Quatro Barras/PR 
Telefone: (41) 3672-1474 – E-mail: golfe@clubecuritibano.com.br. 
 
Datas: 
13 e 14 de outubro de 2018 
12/10 (sexta-feira): Aberto para treino até ás 14:30 
13/10 (sábado): Todas categorias 
14/10 (domingo): Todas categorias 
 
Modalidade: 
“Stroke Play” para as categorias M0, M1, M2, M3, F0, F1 e F2  e “Stableford”, para categorias M4 e 

F3, sendo 36 buracos para todas as categorias.  
.  

Categorias e Premiação: 
 

Masculino Feminino 
Scratch – Campeão e Vice-Campeão Scratch – Campeã e Vice-Campeã 
Index até 8,5: 1º, 2º e 3º lugares Index até 16,5: 1º, 2º e 3º lugares 
Index 8,6 a 14,0: 1º, 2º e 3º lugares Index 16,6 a 23,7: 1º, 2º e 3º lugares 
Index 14,1 a 22,1: 1º, 2º e 3º lugares Index 23,8 a 31,7: 1º, 2º e 3º lugares 
Index 22,2 a 32,9: 1º, 2º e 3º lugares  

Melhor Gross Juvenil, Melhor Gross Sênior (Masc./Fem.)  
e Melhor Gross Pré-Sênior (Masc./ Fem.) 

Melhor Longest Drive (Masc./ Fem.) Melhor Approach (Masc. Fem.) 
Os prêmios não serão acumuláveis nas categorias. 

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

locais do Clube Curitibano, cabendo as decisões à Comissão de Árbitros; 
 Somente poderão se inscrever para o torneio válido para o Ranking os jogadores que possuam Handicap 

Index oficial da FPCG e em dia com suas mensalidades, ou das outras federações, desde que 
comprovadas por carta, por fax-símile, Internet ou qualquer outro meio de comunicação que possa 
assegurar a autenticidade do documento; 

 Os jogadores somente poderão se inscrever dentro de sua categoria de acordo com seu Handicap Index 
oficial; 

 Os handicaps deverão ser confirmados através de documento, no ato da inscrição; 
 Fica expressamente proibido o uso de telefone celular e quaisquer outros equipamentos eletrônicos 

similares no campo de jogo.1ªInfração: Advertência Verbal, reincidência: Desclassificação. 
  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. 



 Regra 6.3.a.trata da hora de saída de forma rigorosa, ou seja, o descumprimento por qualquer jogador 
acarretará em sua DESCLASSIFICAÇÃO. “O jogador tem que estar no tee em seu horário determinado. A 
tolerância é de 5 minutos e caso ele compareça dentro deste tempo pronto para jogar, estará penalizado 
em (2) duas tacadas após esta tolerância o jogador estará DESCLASSIFICADO.” 

 Será permitida a utilização de carrinhos de golfe motorizados (golf cart), para todas as categorias. 
 Handicap máximo de jogo será 36. 

 

 
Será considerado o último handicap index gerado antes do torneio. 

 Para o caso de interrupção de jogo, serão utilizados sirene, buzina ou fogos de artifício. 
 A Comissão do Torneio se reserva o direito de corrigir e/ou alterar o Horário de Saída.  

       

Desempate: 

 Categoria Scratch, 1º lugar, “Play-off sudden death”, em buraco a ser definido pela comissão. 
 Demais colocações e categorias, com handicap, soma do melhor resultado dos últimos 9, 6, 3 e 1 

buracos. Persistindo o empate será realizado um sorteio.  
 
Inscrições: 
Deverão ser efetuadas exclusivamente através de ficha de inscrição, que segue anexa, e enviada para a 
Secretaria de Golfe do Clube Curitibano, com o devido comprovante de pagamento CLUBE CURITIBANO 
76.493.626/0001-49 Banco:  ITAÚ  AG: 1568  CC: 08430-3 
Endereço: Rua 25 de Janeiro, 2461 – Jardim Menino Deus – Quatro Barras/PR 
Telefone: (41) 3672-1474 – E-mail: sededegolfe@clubecuritibano.com.br. 
 
Valor das inscrições: 
 Não sócios: R$ 350,00 
 Associado Curitibano: R$ 150,00  
 Juvenil Curitibano: 1Kg alimento não perecível 
 Juvenil não sócios: R$ 125,00     
 
Encerramento das inscrições: 
As inscrições poderão ser efetuadas até o dia 09/10/2018 (terça), ou até atingir o número de 120 vagas. 
Será desistente somente o (a) jogador (a) que comunicar por escrito ao Clube Curitibano, via fax ou e-mail, 
até a data limite de encerramento das inscrições. Não será devolvida a taxa de inscrição paga pelo golfista 
ausente que não comunicar antecipadamente sua desistência até a data do encerramento das inscrições. 
 
Horários de Saída: 
Estarão disponíveis aos interessados a partir do dia 11/10/18 (quinta-feira) no Clube Curitibano ou através 
do site www.clubecuritibano.com.br. Não haverá horário especial para nenhum jogador. 
Para a composição dos horários de saídas do 2º dia, será considerado os resultados de cada categoria. 
 
Ranking: 
O Torneio será válido para: Rankings Masculino e Feminino da Federação Paranaense e Catarinense de 
Golfe. 
 
Programação Social: 
Local: Sede de Golfe em Quatro Barras 
13/10 (sábado): jantar de confraternização as 19:30. 
14/10 (domingo): premiação ao término do jogo. 
 
 
 
 
                                     Patrice Albert Vian                                     Maria Helena Vian 
                                      Capitão de Golfe                                         Capitã de Golfe 



 
 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO 
 

À  
Secretaria de Golfe 
Clube Curitibano 
 
 
Solicito que seja efetuada minha inscrição no XXXVI Aberto de Golfe do Clube Curitibano, 
declarando estar ciente e de acordo com o Regulamento do evento: 
 
 
Nome completo: ______________________________________________________ 
 
Data de Nascimento: ______/_______________/______________ 
 
Sexo: (   ) Masculino    (   ) Feminino 
 
E-mail: _____________________________________________________________ 
 
Clube: ______________________________________________________________ 
 
Endereço: ___________________________________________________________ 
 
Fone: _________________  Cidade: __________________ UF: ____ CEP: ____________ 
 
 
 
 
__________________________________, de _______________________ de 2018. 
 
 
Assinatura: __________________________________________________________ 


