
17° TORNEIO ABERTO DE GOLFE DO SMCC

DATA 07 e 08 de março de 2020

LOCAL Santa Mônica Clube de Campo
Rodovia Régis Bitencourt, Km 6, n° 5000 / Bairro Mauá – Colombo
Telefone: (41) 3675-4245 / e-mail: golfe@santamonica.rec.br

RANKING O  Torneio  será  válido  para  os  Rankings  Masculino  e  Feminino  da  Federação
Paranaense e Catarinense de Golfe, com pontuação para Categoria B.

CATEGORIA E
PREMIAÇÕES

Masculino
M0 Scratch Gross                       Campeão e Vice-Campeão (Stroke play 36 buracos)
M1 Índex até 8,5                                        1º, 2º e 3º lugares (Stroke play 36 buracos)
M2 Índex de 8,6 a 14                                 1º, 2º e 3º lugares (Stroke play 36 buracos)
M3 Índex de 14,1 a 22,1                            1º, 2º e 3º lugares (Stroke play 36 buracos)
M4 Índex de 22,2 a 37.3                           1º, 2º e 3º lugares (Stableford 36 buracos)
Feminino
F0 - Scratch                                    Campeã e Vice-Campeã (Stroke play 36 buracos) 
F1 Índex até 23,7                                      1º, 2º e 3º lugares (Stroke play 36 buracos)
F2 Índex de 23,8 a 32,4                              1º, 2º e 3º lugares (Stableford 36 buracos)

HCP INDEX O índex a ser utilizado será o publicado no dia 3 de março de 2020.

TREINO O campo estará aberto para treino no dia 06/03/20, sexta-feira, última saída às 16h,
para os (as) jogadores (as) devidamente inscritos (as).

TAXA DE
INSCRIÇÃO

Associados golfistas do SMCC: R$ 190,00 
Não associado: R$ 250,00
Juvenil: R$ 110,00
Data limite das inscrições até 05 de março de 2020 ou até o encerramento das 
vagas, limitadas em 99 (noventa e nove) participantes.
Somente terá direito a devolução do valor da inscrição, o jogador que comunicar sua 
desistência por escrito à SMCC, via e-mail, até dia 05/03/20.

INSCRIÇÃO Todas as inscrições deverão ser feitas exclusivamente através da ficha de inscrição e
enviada  por  e-mail  para  golfe@santamonica.rec.br  ou  entregue  na  Secretaria  de
Golfe, junto com o comprovante de depósito.
As inscrições só serão validadas mediante pagamento.
Santa Mônica Clube de Campo.
Banco Itaú– Agência 0548 - Conta corrente: 66454-9  CNPJ – 75.031.278/0001-25

RANKING Os jogadores com direito aos benefícios da Federação, terão suas vagas garantidas
até o prazo estabelecidos pela FPCG. 

HORÁRIO DE SAÍDA No primeiro dia o horário de saída será feito de acordo com o index hcp de cada
categoria.  No  segundo dia  será  de  acordo  o  resultado  do  primeiro  dia  em cada
categoria. Não haverá horário especial para nenhum (a) jogador (a). 
Estará disponível aos interessados no dia 06 de março a partir das 14h, na Secretaria
de Golfe do Santa Mônica, ou através do www.fprgolfe.com.br  .  

REGULAMENTO O campeonato será regido pelas regras do Royal & Ancient Golf Club 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. 
Handicap máximo de jogo será 36 para categoria  masculina e  36 para categoria
feminina. 
Regra 5.3a. Trata a 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 para jogar, estará penalizado em duas tacadas após
esta tolerância o jogador estará DESCLASSIFICADO. 
Comportamento anti-esportivo: Será rigoroso com os jogadores, aplicando a regra

http://www.fprgolfe.com.br/


e a seção de Etiqueta do livro de regras, de acordo com a decisão, cujas penalidades
incluem a desclassificação do jogador.
O 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 Manual de Normas e Procedimentos da FPCG.

GOLF CART Será permitido a utilização de carrinhos de golfe motorizados Golf Cart, para todas as
categorias.

DESEMPATE Scratch 1° lugar - Playoff Sudden Death no buraco a ser definido pela comissão. 
Demais categorias o melhor resultado dos últimos 18, 9, 6,3 e 1 buraco.

PROGRAMAÇÃO
SOCIAL

07/03/20 - Sábado
Café da manhã das 6h45 às 9h
Para convidado R$ 20,00
08/03/20 - Domingo
Café da manhã das 6h45 às 9h
Para convidado R$ 20,00
Almoço de encerramento e premiação a partir da finalização total dos jogos no Salão
Pub. (Previsto para 14h)
(Para convidado R$ 55,00)

COMISSÃO DO
TORNEIO

Enzo Miyamura, Edison Carlos Araújo, Geraldo Passarelli, Julio Azevedo e Licir de 
Brito.

INFORMAÇÕES Demais informações contatar a Secretaria de Golfe 
Tel.(41) 3675-4245 e-mail: golfe@santamonica.rec.br

SUGESTÃO P/
HOSPEDAGEM

Harbor Self Graciosa Hotel
Rua Alberto Santos Dummont, 747 – Centro – Quatro Barras – Paraná
Tarifas especiais para jogadores
Apartamentos: 
STD: R$ 140,00
DBL: R$ 176,00
STD: R$ 212,00
Tel/Fax: (41) 3672-4101 E-mail: graciosa@harborhoteis.com.br 
www.harborhoteis.com.br 

http://www.harborhoteis.com.br/
mailto:graciosa@harborhoteis.com.br
mailto:golfe@santamonica.rec.br


17º TORNEIO ABERTO DE GOLFE DO SMCC

FICHA DE INSCRIÇÃO
Ao
Santa Mônica Clube de Campo
Secretaria de Golfe

Solicito que seja efetuada minha inscrição no referido Campeonato, declarando estar ciente e de acordo
com o regulamento do evento, conforme programa editado pela Federação Paranaense e Catarinense de
Golfe e normas suplementares:

Nome Completo: _________________________________________________________________

Data de Nascimento:  ____ / ____ / ____ Sexo: M (    ) F (    ) 

RG:_____________________________   CPF:________________________________________

Fone:__________________________________________________________________________

E-mail:_________________________________________________________________________

Clube: _____________________________________ N° da Federação:__________ Índex: _____

Categoria: Juvenil (      )           Adulto  (      )                 Pré Senior (      )                   Senior (       )

Cidade: _________________________  Estado: _______________________________________

Preenchimento obrigatório, somente serão aceitas as fichas devidamente preenchidas.
 
Banco: Itaú
Agência: 0548
Conta Corrente: 66454-9
CNPJ: 75.031.278/0001-25 - Santa Mônica Clube de Campo

______________________________, _____ de ______________ de 2020.

Assinatura: ___________________________________________________________


	FICHA DE INSCRIÇÃO

