
 

V Aberto das Cataratas 

 
Data 

07, 08 e 09 de Junho de 2019 
07.06 – Volta de treino (O tee do buraco 1 estará fechado a partir das 16h00) 
08.06 – 1º dia de competição  
09.06 – 2º dia de competição  

 
Local 

Wish Resort Golf Convention Foz do Iguaçu 
Av. das Cataratas, 6845 – Foz do Iguaçu – CEP: 85853-000 
Fone: (45) 3521-3400 

 
 
 
 
 
 
 
 

Categorias, Premiação 
e Modalidade 

Masculina  
Scratch - Campeão e Vice-Campeão (Stroke play 36 buracos)  
M1 - Index até 8,5 - 1º, 2º e 3º lugares (Stroke play 36 buracos)  
M2 - Index de 8,6 a 14 - 1º, 2º e 3º lugares (Stroke play 36 buracos) 
M3 - Index 14,1 a 22,1 - 1º, 2º e 3º lugares (Stroke play 36 buracos) 
M4 Index 22,2 a 32,9- 1º, 2º e 3º lugares (Stableford 36 buracos) 
Feminina  
Scratch - Campeã e Vice-Campeã ( Stroke play 36 buracos)  
F1 - Index até 23,7 - 1º, 2º e 3º lugares (Stroke play 36 buracos) 
F2 - Index de 23,8 a 31,2 - 1º, 2º e 3º lugares (Stableford 36 buracos) 
 
Juvenil 
Melhor Gross e Melhor Net 
 
*Prêmios acima não acumulativos 
 
Premiação Especial 
- Longest Drive (Segundo dia) Buraco 12 (Masculino e Feminino) 
- Nearest to the Pin (Segundo dia) Buraco 05 (Geral)  
 

 
 

Valor de inscrição 

- Cavalheiros R$350,00 
- Damas R$300,00 
- Juvenil R$150,00 
- Sócios Iguassu R$290,00  
- Acompanhante: R$ 180,00 

 
 
 

Inscrição 

- Contatos 
 Miguel Palhota & Perla de Jesus 
E-mail: golf@iguassufallsgolfclub.com.br 

Fone: (45) 3521-3432 
 - Encerramento das inscrições até o dia 03/06/2019.  
- Ou até o preenchimento das vagas por ordem de inscrição e pagamento. 
- Será desistente somente o (a) jogador (a) que comunicar por escrito, via e-
mail golf@iguassufallsgolfclub.com.br, até a data limite de encerramento das 
inscrições. 
- Os (as) jogadores (as) isentos terão suas inscrições garantidas desde que 
enviem suas fichas de inscrição dentro do prazo estabelecido conforme 
programa. 

Limite de jogadores - 102 Jogadores 

 
Caddies 

- R$ 60,00 dia de treino (18 buracos)  
- R$ 80,00 dia de torneio (18 buracos)  
Solicitar reservas de Caddie no e-mail: golf@iguassufallsgolfclub.com.br 
 

 

 
 
 
 

- O torneio será regido pelas regras do Royal & Ancient Golf of St. Andrews e 
Regras locais, cabendo as decisões inapeláveis, à comissão do torneio.  
- Somente será permitida a participação de jogadores que tenham handicap 
oficial da Federação Paranaense e Catarinense de Golfe e/ou de outras 
Federações ou Clubes de Estados sem Federações, filiadas à CBG.  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regulamento 

- Será considerado o INDEX HCP relativo ao mês Junho de 2019.  
 -Torneio válido para o Ranking FPGC. 
- A 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.” 
- Regra 5.5b: Fica modificada desta maneira: Entre o jogo de dois buracos, um 
jogador não pode: Dar qualquer tacada de treino no Green terminado ou perto 
dele, ou, testar a superfície daquele Green ao esfrega-la ou rolar uma bola. 
Infração: Penalidade Geral. 
- Golf cart: Será permitido o uso de Golf Carts para todos os jogadores mediante 
disponibilidade 
 

 
Desempate 

Categoria Scratch- 1º Lugar: play-off sudden-death no buraco a ser definido pela 
comissão. E as demais colocações e categorias melhor resultado dos últimos 9, 
6,3 e 1 buraco (s). 
 

 
 

Social / Encerramento  

- Sexta : Degustação de Vinhos e Queijos + Golf Night (3 Buracos Pitch&Putt) 
 
- Sábado: Costelão Fogo de Chão + Poker & Bingo 
 
- Domingo: Almoço Buffet + Show + Premiação  
 

 
 
 
 

 
Hospedagem  

 

Wish Golf Resort: www.wishgolfresort.com.br 

 
Av. das Cataratas, 6845 – Foz do Iguaçu – CEP: 85853-000 
 
Diária: 35% de desconto sobre a tarifa do site (Código Promocional: Golf06) 
 
Contato: Evelise Gonçalves: reservas@wishfozdoiguacu.com : +55 45 3521.3432 
 
 

Vivaz Cataratas: vwww.vivazcataratas.com.br 

 
Av. das Cataratas, 6798 – Foz do Iguaçu – CEP: 85853-000 
 
Diária: R$ 300,00 com taxas inclusas (Single ou Duplo) 
 
Contato: comercial@vivazcataratas.com.br :  +55 45 3026.0403  
 
 

Organização Diretor do torneio: Miguel Palhota 
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