III Aberto das Cataratas
Data

Local

Categorias, Premiação
e Modalidade

10 e 11 de Junho de 2017
09.06 – Volta de treino (O tee do buraco 1 estará fechado a partir das 16h00)
10.06 – 1º dia de competição
11.06 – 2º dia de competição
Wish Resort Golf Convention Foz do Iguaçu
Av. das Cataratas, 6845 – Foz do Iguaçu – CEP: 85853-000
Fone: (45) 3521-3400
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 8 (Masculino e Feminino)
- Nearest to the Pin (Segundo dia) Buraco 15 (Geral)

Valor de inscrição

Procedimentos
da inscrição

Limite de jogadores
Caddies

- Cavalheiros R$300,00
- Damas R$250,00
- Juvenil R$100,00
- Sócios Iguassu R$250,00
- Contatos
Miguel Palhota & Perla de Jesus
E-mail: golf.recepcao@wishfozdoiguacu.com
Fone: (45) 3521-3432
- Encerramento das inscrições até o dia 06/06/2016.
- Ou até o preenchimento das vagas por ordem de inscrição e pagamento.
- Será desistente somente o (a) jogador (a) que comunicar por escrito, via email golf.recepcao@wishfozdoiguacu.com, até a data limite de encerramento
das inscrições.
- Os (as) jogadores (as) isentos terão suas inscrições garantidas desde que
enviem suas fichas de inscrição dentro do prazo estabelecido conforme
programa.
- 102 Jogadores
- R$ 50,00 dia de treino (18 buracos)
- R$ 70,00 dia de torneio (18 buracos)
Solicitar e confirmar reservas de Caddie no e-mail:
golf.recepcao@wishfozdoiguacu.com

- 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

Desempate

Social / Encerramento

- Será considerado o INDEX HCP relativo ao mês Junho de 2017.
-Torneio válido para o Ranking FPCG.
- A regra 6.3.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 7.2 - Nota 2: fica proibido o treino putts e chips em ou perto do green do
último buraco jogado.
- Fica expressamente proibido o uso de telefone celular e quaisquer outros
equipamentos eletrônicos similares no campo de jogo, exceto os medidores de
distância. O não cumprimento das determinações acima mencionadas acarretará
na penalidade determinada pela comissão.
- Será permito o uso de equipamentos para medição de distância e marcações
como dispositivos de GPS e lasers e aplicativos de smartphones. Os jogadores
poderão obter informações sobre a distância usando o aparelho (range finder ou
GPS ou app de smartphone) que, única e exclusivamente, meça a distancia. Estes
aparelhos podem ser compartilhados entre os jogadores. O jogador não pode
usar o aparelho para medir a inclinação do terreno, velocidade do vento,
temperatura e outras informações.
- 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 as penalidades previstas no Manual de Normas e Procedimentos FPCG.
- Golf cart: Será permitido o uso de Golf Carts para todos os jogadores.
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 18,
9, 6,3 e 1 buraco.
- Sexta : Degustação de Vinhos e Queijos + Golf Night (3 Buracos Pitch&Putt)
- Sábado: Costelão Fogo de Chão + Coquetel & Poker
- Domingo: Almoço Buffet Italiano + Premiação + Banda
* Os acompanhantes dos jogadores poderão estar participando das festividades
mediante ao pagamento no valor de R$ 150,00.

Hospedagem
Wish Golf Resort

2 Diárias
- SGL (R$ 780,00 p/p)
- DBL (R$ 390,00 p/p) *Apartamento duplo superior
- Para confirmar as reservas, solicitamos o pagamento antecipado dos serviços
através de boleto bancário ou cartão de crédito. Será enviado um formulário
para pagamento online, sendo necessário informar o CPF e endereço completo
com CEP do titular. Em cartão é possível dividir em até seis vezes sem juros
(parcela mínima de R$ 150,00).
Contato: Evelise Gonçalves
E-mail: reservas@wishfozdoiguacu.com
Fone : +55 45 3521.3432
www.wishgolfresort.com.br

III ABERTO DAS CATARATAS
FICHA DE INSCRIÇÃO

Solicito que seja efetuada minha inscrição no referido Campeonato, declarando estar ciente e
de acordo com o regulamento do evento, conforme programa editado pelo Iguassu Falls Golf
Club e normas suplementares:
*NomeCompleto: ______________________________________________________________

*Data de Nascimento:

____ / ____ / ____

*Sexo: M (

)F(

)

*RG:_____________________________ *CPF:______________________________

*Fone:_________________________ *Email:___________________________________

*Clube: _________________________ *Índex: ____

Cidade: _________________________ Estado: _________________

*Preenchimento obrigatório, somente serão aceitas as fichas devidamente preenchidas.
Contato: Miguel Palhota & Perla de Jesus
E-mail: golf.recepcao@wishfozdoiguacu.com
Fone: (45) 3521-3432
______________________________, _____ de ______________ de 2017.

Assinatura: __________________________________________________________________

