
 

XXV Torneio Aberto de Golfe Las Palmas 
 

DATA 27 e 28 de abril de 2019. 

 
 
 

LOCAL 

Las Palmas Golf Club 
BR 376 – Km 624 – Guaraituba, São José dos Pinhais - PR 
Acesso pela marginal – saída 623. 
Contato: (41) 3398-3596 / 98482-0091  
E-mail:geral@paranagolfecountryclub.com.br 
 

TREINO Sexta feira dia 26 de abril das 08:00 às 16:00. 
 

MODALIDADE Stroke play e Stableford, 36 buracos 

 
 
 

CATEGORIAS 
e 

PREMIAÇÃO 

Feminino 
Scratch: campeã e vice-campeã. Scratch.  

Categoria Única 1º 2º e 3º lugares 

                                  
Masculino 
Scratch: campeão e vice-campeão.  
Index Até 8,5.  1º, 2º e 3º lugares; 
Index 8,6 a 14,0.  1º, 2º e 3º lugares; 
Index 14,1 a 22,1 1º, 2º e 3º lugares; 
Index 22,2 a 36 (stableford) 1º, 2º e 3º lugares; 
 

 
DESEMPATES 

Scratch:  1º lugar “Play-off sudden death” em buraco a ser 
determinado pela Comissão. Demais colocações e categorias 
melhor resultado dos últimos 9, 6, 3 e 1 buraco(s). 
 

INSCRIÇÃO Limite de vagas: 108 jogadores. As inscrições serão feitas por e-
mail (ficha de inscrição anexa) ou direto na secretaria do clube. 

 
VALORES DE INSCRIÇÃO 

R$ 250,00 para Externos.  
R$ 200,00 para Sócios do Las Palmas Golf Club. 
R$ 125,00 para juvenil. 

 
 

PROCEDIMENTOS 
DE 

INSCRIÇÃO 

Somente serão aceitas através da ficha de inscrição e 
acompanhadas do comprovante de depósito na conta corrente: 
Las Palmas Golf & Country Club 
Banco Bradesco 
Agência: 6638  
Conta corrente: 0045791-4 
CNPJ: 80204670/0001-69 
 
Encerramento: Até o dia 24 de abril 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 Las 
Palmas Golf Club, via e-mail, até 2 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 estabelecidos pela FPCG. 
 

 
 
 

PROGRAMAÇÃO SOCIAL 

Café da manhã nos dois dias de torneio. 
Dia 26 - Confraternização de abertura no período da tarde (início 
estimado para 17hr) 
Dia 27 – Costelão, no período da tarde (somente para inscritos 
com início previsto para 14hr)  
Dia 28 - Coquetel de encerramento com entrega de prêmios e 
sorteio de brindes após os jogos, no Restaurante do Las Palmas 
Golf Club. 
 

 
 
 
 

REGULAMENTO 

O campeonato será regido pelas regras de Royal & Ancient 
GolfClub of St. Andrews e locais do clube, sendo as decisões da 
comissão de árbitros inapeláveis. 
- HANDICAP INDEX: Serão considerados o handicap índex gerado 
no mês de abril de 2019. Deverão ser confirmados através de 
documento, no ato da inscrição. 
- Handicap máximo de jogo será 36. 
- Regra 5.3.a. que trata da hora de saída de forma rigorosa, ou 
seja, o descumprimento por qualquer jogador acarretará em sua 
DESCLASSIFICAÇÃO. Exceto por situações prevista no livro Regras 
do Golfe.  
 

 

 
 

HORÁRIO DE SAÍDA 

Estará disponível aos interessados a partir do dia 26 de abril no 
site da Federação Paranaense e Catarinense de Golfe, via 
WhatsApp e também na secretaria do clube. 
Não haverá horário especial para nenhum jogador; 
Para a composição dos horários de saídas do 2° dia, serão 
considerados os resultados de cada categoria; 
 

 
HOTEL OFICIAL 

La Dolce Vita Park Hotel. 
 Rodovia BR 376 – Km 623 / São José dos Pinhais 
 Acesso pela marginal -saída 623 – anexo ao Clube 
 Reservas: 41-31348500. 
Valores especiais para golfistas no período de 26 a 27 de Abril: 
- Apartamento duplo com café da manhã: 270 reais. 
- Apartamento single com café da manhã: 190 reais. 

 


