
 

Circuito FPCG Pré Sênior – Sênior – Super 

Sênior 

 

 APRESENTAÇÃO 

O Circuito FPCG Pré Sênior, Sênior e Super Sênior, têm como principal objetivo 

confraternização entre os golfistas, e também de estimular o espírito competitivo 

entre os jogadores federados destas categorias. 

 INFORMAÇÕES GERAIS 

O Circuito será disputado individualmente. Os golfistas participantes deverão ser 

filiados à FPCG, ou a outras federações oficiais. 

O torneio será disputado em oito etapas, sendo em cada etapa, jogados 18 buracos 

em um dia. Conforme programação abaixo: 

I. 09 de março – Alphaville Graciosa 

II. 12 de março – Londrina Golf Clube 

III. 23 de abril – Las Palmas Country Club 

IV. 21 de maio – Maringá Golf Club 

V. 09 de julho – Joinville Country Club 

VI. 24 de agosto – Ponta Grossa Golf Clube 

VII. 05 de novembro – Santa Monica 

VIII. 09 de novembro – Clube Curitibano 

*A FPCG se reserva dos direitos de alteração das datas, conforme o decorrer do 

calendário 2016. 

 MODALIDADE E DIVISÃO DAS CATEGORIAS 

A modalidade será Stroke Play para todas as categorias, com premiação até o terceiro 

lugar net. Na categoria Gross, premiação para o campeão. 

1º Categoria (Gross)  

Esta categoria é composta por todos os jogadores do torneio, que estiverem jogando 

do tee mais longo previsto no regulamento da etapa em disputa. 

Categoria Pré-Sênior – até 54 anos 

 Categoria Ouro - Índex até 17,0 (resultado net) 

 Categoria Prata - Índex de 17,1 a 32,9(resultado net) 
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Categoria Sênior – 55 anos a 69 anos 

 Categoria Ouro - Índex até 17,0 (resultado net) 

 Categoria Prata - Índex de 17,1 a 32,9(resultado net) 

CategoriaSuperSênior – Acima de 70 anos  

 Categoria Ouro - Índex até 17,0 (resultado net) 

 Categoria Prata - Índex de 17,1 a 32,9(resultado net) 

 

*Prêmios não acumulativos. 

 

 REGULAMENTO e OBRIGAÇÕES 

Os tees de saídas serão definidos pela comissão de cada clube, que deverão estar 

descritos nas regras locais de cada etapa. A definição shot gun ou tee time, também 

será da comissão. 

O clube que estiver sediando cada etapa, será o responsável pelo Horário de saída, 

resultadoepremiação. Fica a critério de cada clube liberar ou não o dia de treino. 

O prazo de inscrição se encerra dois dias antes da data do torneio, para que sejam 

organizados o horário de saída e os demais preparativos. 

O valor da Taxa de Inscrição será de R$100,00 (cem reais) por jogador, por etapa, pago 

diretamente a secretaria do Clube anfitrião. O valor destina-se a custear as 

premiações e outras despesas da etapa. Do total arrecadado com as inscrições 20 % ( 

vinte por cento) será destinado ao Clube anfitrião. 

Será liberado o uso do golf cart e a comissão de cada etapa se reserva o direito de 

autorizar ou não o uso de telefones celulares. 

Desempate: 

Para todas as categorias e colocações será o melhor resultado dos últimos 9, 6, 3 e 1 

buracos. Persistindo o empate será feito sorteio. 

Categoria Ouro e Prata (índex) - Melhor resultado Net dos últimos 9, 6, 3 e 1 buracos. 

Persistindo o empate será feito sorteio. 
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RANKING: 

Serão 7 (sete) rankings, divididos das seguinte forma: 

 1º Categoria geral 

 Super Sênior Ouro 

 Super Sênior Prata 

 Sênior Ouro  

 Sênior Prata 

 Pré-sênior Ouro  

 Pré-sênior Prata 

 

TABELA DE 
PONTUAÇÃO  

2016 

1º Lugar 20 

2º Lugar 15 

3º Lugar 12 

4º Lugar 10 

5º Lugar 8 

6º Lugar 6 

7º Lugar 4 

8º Lugar 3 

9º Lugar 2 

10º Lugar 1 

 

Empates 

Por Etapa: Quando houver empate, os pontos serão somados e divididos pelo número 

de jogadores empatados, com exceção do primeiro lugar Gross (1ª Categoria) que será 

considerado o resultado pelo critério de desempate. 

Classificação Geral: Quando houver empate na pontuação dos jogadores, o desempate 

se dará por quem marcou mais pontos na última etapa. Caso ainda persista o empate, 
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será considerado o melhor Gross da última etapa, penúltima e assim sucessivamente. 

O jogador (a) que migrar de categoria pela redução ou aumento de seu Handicap Índex 

levará para a sua nova categoria 50% da pontuação que possuir na ocasião. 

 

PREMIAÇÃO FINAL FPCG 

O primeiro lugar de cada ranking receberá da FPCG uma premiação na última etapa, 

ou em data a ser definida. 

 

 

 

Departamento Técnico 

Federação Paranaense e Catarinense de Golfe 

 

 


