
XXVI CAMPEONATO ABERTO DO NORTE DO PARANÁ 

 

 

LOCAL :  LONDRINA GOLF CLUB                             

Gleba Nova Dantzing - Estrada para Bratislava s/n - Cambe – PR  

Contatos     (43) 8432-1477  (43)3017-7272   (41)99551-3926 

Email:    londrinagolfe@gmail.com    ou    londrinagolf@sercomtel.com.br  

 

PROGRAMAÇÃO: 
 

17/05 - Dia de Treino e Divulgação dos horários de saída 

18/05 - Primeiro dia de competição, café da manhã/almoço por adesão/ jantar Local a definir  

19/05 - Segundo dia de competição – café da manhã/almoço por adesão/ coquetel de encerramento e 

entrega de troféus. 

MODALIDADE : 

Stroke Play / Stableford 36 buracos (18 por dia ) 

  CATEGORIAS/PREMIAÇÕES 

 

  Masculino: 

  1º Categoria  – Campeão e Vice - campeão 

Index até 8,5 – 1º, 2º e 3º lugares 

Index de 8,6 a 14 – 1º, 2º e 3º lugares 

Index de 14,1 a 22,1 - – 1º, 2º e 3º lugares 

Index de 22,2 a 32,9 - – 1º, 2º e 3º lugares (Stableford) 

LONGEST DRIVE e NEAR PIN 2° dia 

 

Feminino:  

F0-1º Categoria  – Campeã e Vice-campeã 

F1-Index até 16,5 – 1º e 2º lugares 

F2-Index de 16,6 a 23,7 – 1º e 2º lugares 

F3-Index de 23,8 a 32,9 – 1º e 2º lugares (Stableford) 

                             LONGEST DRIVE e NEAR PIN 2° dia 

 

Premiação Especial: 

Sênior (Masc/Fem) – Melhor Gross e Melhor Net 

 Juvenil (Masc/Fem) – Melhor Gross e Melhor Net 
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REGULAMENTO: 
 
A pontuação do torneio será válida para o ranking estadual da Federação Paranaense e 

Catarinense de Golfe e será regido pelas regras do Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews e 

locais do clube, cabendo as decisões, inapeláveis, à comissão de árbitros. 

HANDICAP INDEX: Somente será permitida a participação de jogadores (as) que possuam 

handicap oficial. Será considerado o último handicap índex publicado em data anterior ao inicio 

do torneio. 

GOLF CARTS: Será permitida a utilização de carrinhos de golfe para todas as categorias, 

durante o jogo. 

Regra 5.5b fica modificada desta forma: Entre o jogo de dois buracos, um jogador não 
pode: dar qualquer tacada de treino perto ou dentro do Green do buraco recém 
completado, ou testar a superfície daquele Green.  
 

DESEMPATE - 1ª Categoria: 1º lugar, Playoff Sudden Death, em buraco a ser definido pela 

comissão. As demais categorias: melhor resultado nos últimos 9, 6, 3 e 1 buraco(s). 

Persistindo o empate será feito sorteio. 

PENALIDADE: Ao 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 no item 12.4 do Manual de Normas e Procedimentos da FPCG. 

 INSCRIÇÃO:  
 Vagas:  120 jogadores por ordem de inscrição. 

Somente serão aceitas as fichas de inscrição que estiverem devidamente preenchidas, 

juntamente com o comprovante de depósito. 

Encerramento: Até o dia 16 de maio de 2019 até as 17h00, ou até atingir o número limite de 

vagas. Será considerado desistente e passível de devolução da taxa de inscrição, somente o 

jogador que comunicar por escrito ao Londrina Golf Club, via e-mail, até a 3 (dias) antes da data 

limite para encerramento das inscrições. 

Os jogadores (as) com direito aos benefícios da Federação, terão suas vagas garantidas até o 

prazo estabelecido para o encerramento das inscrições.  

 



 

 

 VALORES           

 

Masculino - R$ 250,00 

Feminino - R$ 200,00 

Juvenil - R$ 100,00 

 

PAGAMENTO 

 

O pagamento deverá ser efetuado por meio de deposito bancário. 

Opções de Pagamento: DOC ou TED pela Internet, Caixa atendimento, Caixa rápido. 

Dados bancários: Banco Santander (033)  

Agencia 4573 

Conta Corrente 13000244-7 

Londrina Golf Club 

Para DOC OU TED informar: Banco nº 033 CNPJ: 80.924.699/0001-15  

O depósito deve ser identificado pelo número de CPF do titular da Inscrição e 

encaminhar o comprovante para o e-mail londrinagolfe@gmail.com. 

 

 

 
HORÁRIO DE SAÍDA 
 

- Estará disponível aos interessados a partir do dia 17/05 no site da Federação Paranaense 
e Catarinense de Golfe (www.fprgolfe.com.br); e na secretaria do clube.  

- Para a composição dos horários de saídas do 2º dia, serão considerados os resultados de 
cada categoria; 

- Regra 5.3.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 (2) duas tacadas após esta 
tolerância o jogador estará DESCLASSIFICADO.” 

HOTEL OFICIAL  
 
         HOTEL CRYSTAL 

              Endereço: Rua Quintino Bocaiúva, 15 - Centro, Londrina - PR, 86020-150 
              Telefone: (43) 3315-1515 / 0800 400 7010 

Palavra chave: TORNEIO DE GOLFE 
Apartamento Standard R$159,00 

Apartamento Standard Duplo R$179,00 
Apartamento Luxo Single R$169,00 
Apartamento Luxo Duplo R$189,00 
Apartamento Luxo Triplo R$229,00 

ISS e café da manhã inclusos – Estacionamento R$ 18,00/dia. 
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