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1ª Etapa – 
(sexta, sábado e domingo) 

Válida para os 
Rankings Mundial, 

Nacional, 
Paranaense e GCC 

Dias: 05, 06 e 07.04.2019 MASCULINO Scratch:  index até 8,5 / 8,6 a 14,0 
FEMININO  Scratch:  index até 16,5  

 Modalidade  = Stroke play - 54 buracos (18 por dia)    

 Vagas   = 84 (oitenta e quatro)  

 Treino  = 04/04 – 5ª feira até às 16h00 

 Inscrição = Masculino e Feminino R$ 450,00 / Juvenil R$ 150,00  
                                 Sócio GCC R$ 225,00  

 Tee masculino: Preto        Tee feminino: Vermelho 
ENCERRAMENTO DAS INSCRIÇÕES: 01.04.19 (2ª feira) 
Dia 06.04.19 (sábado): Jantar no restaurante do golf aos participantes da 1ª Etapa. 
Dia 07.04.19 (domingo): Entrega de prêmios às 18h00.  

 

 

2ª Etapa –  
(sábado e domingo) 
Válida para os 

Rankings Paranaense 
e GCC 

Dias: 13 e 14.04.2019               FEMININO index – 16,6 a 23,7/  23,8 a 33,8 
    MASCULINO      index  - 14,1 a 22,1 /  22,2 a 31,7 

 Modalidade = Stroke play – 36 buracos (18 por dia) 

 Vagas   = 96 (noventa e seis)  

 Treino  = 12/04 6ª feira até às 16h00 

 Inscrição = Masculino e Feminino R$ 300,00 / Juvenil R$ 150,00 
                                 Sócio GCC R$ 150,00 

 Tee masculino: Azul            Tee feminino: Vermelho 
ENCERRAMENTO DAS INSCRIÇÕES:  09.04.19 (3ª feira) 
Dia 13.04.19 (sábado): Happy Hour no restaurante do golf aos participantes da 2ª 
Etapa. 
Dia 14.04.19 (domingo) : Entrega de prêmios às 18h00 no Restaurante do Golf.  

 
 
 

 

Informações Gerais 
 

 

 PREMIAÇÃO  

 Scratch – Campeão(ã) e vice-campeão(ã) 
Demais Categorias 1º, 2º e 3º lugares  

PREMIAÇÃO ESPECIAL 
Na 1ª etapa serão premiados os melhores Gross SENIOR, PRÉ-SENIOR E JUVENIL. 
Na 2ª etapa serão premiados os melhores Net  SENIOR, PRÉ-SENIOR E JUVENIL. 
Esta premiação não será acumulável. 
INSCRIÇÕES 
Todas as inscrições deverão ser efetuadas na Secretaria de Golf do Graciosa Country 
Club, localizado à Av.Munhoz da Rocha, 1146, ou por e-mail 
gccgolfe@graciosa.com.br  Fone: (41) 3025-1361 / 3025-1380  

mailto:gccgolfe@graciosa.com.br
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Procedimentos  
 

 

Somente serão aceitas as inscrições efetuadas através de fichas de inscrições 
acompanhadas do respectivo pagamento, através de cheque nominal ao Graciosa 
Country Club, ou de comprovante de depósito em conta corrente com nome legível 
do golfista, anterior ao prazo limite de encerramento de cada etapa (Bradesco  -Ag.   
5721-5-c/c 008587-1) CNPJ 76.590.306/0001-07.  
As fichas de inscrição que chegarem após ter sido ultrapassado o limite de vagas, 
mesmo antes do prazo de encerramento, ficarão em lista de espera e sujeitas a 
confirmação.  
RANKING 
O Campeonato será válido para os Rankings: Mundial, Nacional e Paranaense. 
O benefício acima será válido desde que o(a) interessado(a) se manifeste por escrito 
junto à FPCG, através de e-mail com antecedência de no mínimo 10 dias da data do 
início do evento.  
ISENÇÃO 
De acordo com o Regulamento do Ranking de 2019.  
Os golfistas do ranking isentos somente terão suas inscrições garantidas se enviarem 
suas fichas dentro do prazo de 20 dias antes da sua etapa. 
RESERVA DE VAGA 1º ETAPA: 

Ate dia 08 de março ficam estabelecidas as seguintes reservas: 
 50% das vagas da categoria scratch para jogadores de outros estados. 
Vagas aos 10 primeiros colocados no Ranking Nacional Masculino. 
Vagas às 07 primeiras colocadas no Ranking Nacional Feminino. 
Vagas aos juvenis masculinos e femininos beneficiados de cada Federação, 
melhores colocados no Ranking Nacional Juvenil. 
Após a data fixada, a inscrição destes beneficiados fica sujeita à disponibilidade de 
vagas. 
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Comissões e 
Considerações Gerais  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMISSÃO ORGANIZADORA: Guilherme Ferreira da Costa, Marisa Leal, Glaucio Bley Filho, 
Rafael Gonzalez  
 
COMISSÃO DE ARBITRO: Enzo Miyamura, Rafael Gonzalez. 
 
DIRETOR TORNEIO: Guilherme Ferreira da Costa  
 
HANDICAP 

 Somente será permitida a participação de golfistas que tenham handicap oficial da 
Federação Paranaense e Catarinense de Golfe e/ou outras Federações, Clubes 
diretamente filiados a CBG e de Clubes do exterior.  

 Os handicaps deverão ser confirmados através de documento oficial no ato da 
inscrição.  

 Será considerado o último handicap / índex publicado 01/03/2019 para as duas 
etapas.  

DESEMPATE 

 Scratch 1º lugar –Sudden Death (escolha dos buracos será à critério da organização). 

 Demais colocações scratch e categorias: últimos  9, 6, 3 e 1 buraco de acordo com 
handicap stroke.  

HORÁRIOS DE SAÍDA  

 Estarão disponíveis dois dias antes de cada etapa na Secretaria de Golf do Graciosa 
Country Club e www.fprgolfe.com.br. 

 “Pelotão”: A turma com os jogadores melhores classificados no último dia sairá até às 
12h15.  

DESISTÊNCIAS  

 Não serão devolvidas as inscrições dos golfistas que não comparecerem ao evento e 
nem avisarem com antecedência mínima de 72 horas antes da divulgação do horário 
de saída. 

CONSIDERAÇOES GERAIS:  
1. O campeonato será regido pelas regras do Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews e CBG 

Hard Card 2019, pelas regras locais do Graciosa Country Club, cabendo as decisões, 
inapeláveis, à comissão do torneio. 

2. Celulares, bips, pagers, etc fica terminantemente proibido o uso em qualquer momento nos 18 
buracos da competição. Penalidade: 1º Infração: 2 tacadas e reincidência: desclassificação. 

3. Dispositivo Medidor de Distância um jogador pode obter informações sobre distâncias através 

de um dispositivo que meça distâncias. Se, durante uma volta estipulada, usar um dispositivo 

de medir distâncias para aferir ou medir outras informações que possam influenciar sua 

maneira de jogar (como a inclinação de terreno, velocidade do vento, etc.), o jogador infringe a 

Regra 14-3. 

4. Regra 5.2 - B: Fica proibido o treino de putts e chips sobre ou perto do green do último buraco 

http://www.fprgolfe.com.br/
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Comissões e 
Considerações Gerais  
 

 

jogado e qualquer outro buraco. Penalidade 2 strokes. 
5. Para o caso de interrupção de jogo, serão utilizados os seguintes sinais: 

* UMA nota de sirene: PARAR O JOGO. 
* DUAS notas de sirene: RECOMEÇAR JOGO. 

6. Cadência de Jogo: a Comissão do Torneio seguirá as determinações aprovadas no Regulamento 
dos Rankings CBG e 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. 

7. A Comissão do Torneio se reserva o direito de corrigir e/ou alterar o Horário de Saída. 
8. Traje: É vedado ao golfista jogar indevidamente trajado, tal como calção de banho, shorts, 

bermuda de surf, training, roupa de ginástica, calça jeans, bermuda jeans, camiseta, camiseta 
tipo regata, camisa de agremiações e sem camisa.   

9. O Graciosa Country Club aplicará a nova regra 6.3.a. que 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 (02) duas tacadas após esta tolerância o jogador estará DESCLASSIFICADO.” 
USO DO GOLF CART  

 Não será permitido aos participantes da 1º Categoria masculino e feminino o uso de 
golf cart durante o Campeonato 

 
 
 
 
 

Ficha de Inscrição  

GRACIOSA COUNTRY CLUB  
Solicito que seja efetuada a inscrição no referido Campeonato, declarando estar ciente e de acordo com o programa e 
regulamento do evento a realizar-se entre os dias 05 a 14 de abril de 2019, com suas condições gerais estabelecidas.  

ETAPA                            (     ) 1ª Etapa   (     ) 2ª Etapa  

Nome Completo: _______________________________________________________  

Nascimento: ___/___/____   Clube: _______________________________  

Index.: _______ Código .: _________________ Fones: _________________ ____________ 

E-mail: ________________________________________________________________ 

R$ _____________ Curitiba, _____ de ______________ de 2019. Assinatura: ______________  
Graciosa Country Club – CNPJ 76.590.306/0001-07 –  
Banco Bradesco / AG.   5721-5 / C/C 008587-1 

 


