Datas

- 12 setembro (quinta-feira) – Dia de treino, o Tee do buraco 01 estará
fechado a partir das 15h.
- 13,14 e 15 de setembro – 1º Cat. (Masc e Fem.), cat. M1 e F1 - (54 buracos).
- 14 e 15 de setembro – Cat. M2 e M3- (36 buracos).

Local

Alphaville Graciosa Clube
Av. Tomaz Edison de Andrade Vieira, 825 – Pinhais – PR

Categorias /
Premiação /
Modalidade

MASCULINO
1ª Categoria: Campeão e Vice-Campeão (Stroke play), Tee Preto
M1 - Índex até 8,5: 1º, 2º e 3º lugares (Stroke play), Tee Preto
M2 - Índex de 8,6 a 14: 1º, 2º e 3º lugares (Stroke play), Tee Azul
M3 – Índex de 14,1 a 22,1: 1º, 2º e 3º lugares (Stroke play), Tee Branco
FEMININO
1ª Categoria: Campeã e Vice-Campeã (Stroke play), Tee Vermelho
F1 - Índex até 16,0: 1º, 2º e 3º lugares (Stroke play), Tee Vermelho
*Prêmios acima não acumuláveis

Inscrições

Deverão ser efetuadas exclusivamente através da ficha de inscrição Online no
Site da FPCG.
Encerramento: Até o dia 06/09/2019 até às 17h, ou até atingir o número
limite de vagas.

Procedimentos A inscrição somente será confirmada mediante o envio do comprovante de
depósito ou transferência para o responsável Adriano Herrero, e-mail:
financeiro@fpcg.com.br
BANCO BRADESCO (237)
AGÊNCIA: 1705
C/C: 3847-4
CNPJ: 77.750.123/0001-74
FEDERAÇÃO PARANAENSE DE GOLFE
Os (as) jogadores (as) beneficiados terão suas inscrições garantidas desde que
façam suas fichas de inscrição e pagamento dentro do prazo estabelecido até
04/09/2019 (4a Feira). Inscrição do hotel para os jogadores beneficiados até
04/09/2019.
Para os beneficiados do ranking nacional será respeitada a data limite
imposta na circular de convocação da CBGOLFE.

Valor de
inscrição

Será desistente somente o (a) jogador (a) que comunicar por escrito à
Federação Paranaense de Golfe, via e-mail: financeiro@fpcg.com.br
Até a data limite de encerramento das inscrições, não sendo, sob qualquer
hipótese, devolvido o valor correspondente à taxa de inscrição, após essa
data.
Categoria de índex até 8,5 masculino e até 16,0 feminino:
Adulto - R$ 450,00 (54 buracos)

Categoria M2 e M3
Adulto – R$ 380,00 (36 buracos)
Juvenil – R$ 150,00 (todas as categorias)

Limite de
vagas
Ranking

Horário de
Saída

Transporte

Regulamento

Desempate

Hotel Oficial

Limite de vagas*: 120 jogadores, sendo que destes, 50% é reservado a
categoria Scratch Masculina ou Feminina.
*A FPCG reserva o direito de alterar o número de vagas para cada categoria.
Válido para os rankings Mundial, Nacional e Estadual.
Categorias M0, M1, F0 e F1, validade ranking estadual categoria A.
Categorias M2 e M3, validade ranking estadual categoria B.
Estarão disponíveis aos interessados a partir do dia 11/09/2019 (quarta-feira)
no site da Federação Paranaense e Catarinense de Golfe, página oficial do
torneio Sistema BlueGolf e na Secretaria do clube.
Não haverá horário especial para nenhum(a) jogador(a).
Para a composição dos horários de saídas do 2º e 3º dias, serão considerados
os resultados de cada categoria.
Será disponibilizado um transfer para os golfistas beneficiados do ranking:
Quinta-feira: Aeroporto/Clube, às 10:00
Trecho Hotel/Clube/Hotel, a definir
Domingo: Clube/Aeroporto, às 19:00
- O Campeonato será regido pelas regras do Royal and Ancient Golf Club of St.
Andrews, CBG Hard Card 2019 e pelas regras locais do Alphaville Graciosa,
cabendo as decisões à Comissão de Árbitros, inapeláveis.
- Somente serão aceitas as inscrições de jogadores(as) que tenham handicap
oficial da Federação Paranaense e Catarinense de Golfe e/ou de outras
Federações ou Clubes de Estados sem Federação filiados diretamente à
Confederação Brasileira de Golfe.
- Será considerado válido o handicap gerado no mês de setembro de 2019.
- Será permitido o uso de Golf Carts, exceto para os jogadores da 1ª categoria.
- 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.
- Corte: A comissão se reserva o direito de fazer cortes após 36 buracos,
baseada em motivos de força maior.
- A FPCG aplicará A regra 5.3.a. que trata da hora de saída de forma rigorosa,
ou seja, o descumprimento por qualquer jogador acarretará sua
DESCLASSIFICAÇÃO.
1ª Categoria: 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).
ALTA REGGIA PLAZA HOTEL
Rua Dr. Faivre, 846, Centro, Curitiba-PR
Valores:
Diária SGL R$ 146,00 + 5% ISS

Diária DBL R$ 166,00 + 5% ISS
Diária TPL R$ 196,00 + 5% ISS
Tarifário especial para o torneio
PALAVRA CHAVE: Golfe raiz
Contato para reservas: Ana Lara Ribeiro
E-mail: reservas@altareggia.com.br
Telefone: (41) 3026-3223
Site: altareggia.com.br

Social

Sábado: Lounge com serviços de comidas e bebidas
Domingo: Lounge com serviços de comidas e bebidas e cerimônia de
premiação, previsto para às 18hrs.

Comissões

Do Torneio: Bernardo Luiz Duarte, Diego Veiga, Mauricio Leão, Ariel
Laurnagaray, Norton Bianeck e Enzo Miyamura.
Árbitros: Enzo Miyamura
Diretor do torneio: Mauricio Leão

