XVI TORNEIO ABERTO DE GOLFE DO
ALPHAVILLE GRACIOSA CLUBE 2017
DATA

28 e 29 de outubro de 2017 (sábado e domingo)

LOCAL

ALPHAVILLE GRACIOSA CLUBE
AV. Tomaz Edison de Andrade Vieira, 825 - Pinhais – PR.
Telefone: (41) 3551-1389 e-mail: sec.golfe@clubealphaville.com.br

RANKING

Nº DE VAGAS

CATEGORIA E
PREMIAÇÕES

O XVI Torneio Aberto de Golfe do Alphaville Graciosa Clube será
válido para o Ranking Paranaense nas categorias Masculina e
Feminina conforme as normas da Federação Paranaense e
Catarinense de Golfe.
120 vagas - Nota: A critério da comissão do torneio poderá ocorrer
variação do número de participantes.
Masculina
M0 - 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 14,0 - 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 31,2 - 1º, 2º e 3º lugares (Stableford 36 buracos)
Feminina
F0 - Scratch - Campeã e Vice-Campeã (Stroke play 36 buracos)
F1 - Index até 16,5 - 1º, 2º e 3º lugares (Stroke play 36 buracos)

F2 - Index de 16,6 a 23,7 - 1º,2º e 3º lugares (Stroke play 36 buracos)
F3 – Index de 23,8 a 31,2 - 1º, 2º e 3º lugares (Stableford 36 buracos)
Os prêmios acima não são cumulativos.
HCP INDEX

O Index a ser utilizado será o publicado no dia 1º de outubro de 2017.

TREINO

27/10/2017 (Sexta feira) - livre para treino - inscritos no torneio e jogo
para sócios.
O tee do buraco 1 estará fechado a partir das 15h00.

PROGRAMA
SOCIAL
TAXA DE
INSCRIÇÃO

Dia 27/10 (sexta feira) - coquetel de abertura às 19h00 no
Restaurante do Clube;
Dia 29/10 (domingo) - entrega de prêmios após o término do jogo.
Convidados e sócios não golfistas do Alphaville: R$ 300,00
Sócios golfistas do Alphaville: 150,00
Juvenis: R$ 75,00 (sócios e convidados)

INSCRIÇÃO

FORMAS DE
PAGAMENTO

As inscrições deverão ser realizadas na secretaria administrativa do
clube, pelos e-mails: coordenacao.sec@clubealphaville.com.br
ou pelo telefone (41)3551-1389.
A INSCRIÇÃO SÓ SERÁ VÁLIDA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DO
COMPROVANTE DE DEPÓSITO IDENTIFICADO ATÉ DIA 24/10 (TERÇAFEIRA) ÀS 17H00, CASO O JOGADOR NÃO APRESENTE O MESMO FICARÁ
NA LISTA DE ESPERA.
Diretamente na secretaria do clube e/ou através de depósito
bancário ALPHAVILLE GRACIOSA CLUBE / CNPJ: 03.739.288/0001-09
BANCO BRADESCO – AGÊNCIA: 0049 CONTA CORRENTE: 225800-5
(Depósito Identificado).

Somente os (as) jogadores (as) com as seguintes colocações têm direito
aos Benefícios de isenção da taxa de inscrição:
PROCEDIMENTOS
Ranking FPCG Adulto Masculino Scratch - 1º colocado.
DA FEDERAÇÃO
Ranking FPCG Adulto Feminino Scratch -1ª colocada.
Ranking FPCG Juvenil Masculino Scratch – 1º Colocado.
Ranking FPCG Juvenil Feminino Scratch - 1ª colocada.
DATA LIMITE
DE INSCRIÇÕES

HORÁRIO DE
SAÍDA

Até às 18h00 do dia 24 de outubro 2017 (terça-feira) ou até o
encerramento das vagas.
Somente será considerado desistente o jogador (a) que comunicar por
escrito ao Alphaville Graciosa Clube via e-mail até a data de
encerramento das inscrições
No primeiro dia o horário 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 nos sites: www.fprgolfe.com.br e na rede social:
https://www.facebook.com/Alphaville-Graciosa-Clube-PR447155368733359/ a partir do dia 27/10/2017 (sexta-feira).

REGULAMENTO

GOLF CART

DESEMPATE

DEMAIS
INFORMAÇÕES

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.
Handicap máximo de jogo será 36 para categoria masculina e 36 para
categoria feminina.
Regra 6.3a. 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.
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, walkman
e quaisquer outros equipamentos eletrônicos similares no campo
de jogo.
Medidor de distância: os jogadores poderão obter informações sobre
a distância usando o aparelho (Range Finder ou GPS) que, única e
exclusivamente, meça a distância. 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. Penalidade por infração a regra
143: Desclassificação. O não cumprimento das determinações acima
mencionadas acarretará na penalidade determinada pela comissão.
Será permitido o uso do golf cart conforme as condições do
campo para todas as categorias.
Categoria Scratch - play-off sudden-death no buraco a ser definido pela
comissão. E as demais categorias melhores score net e pontos dos
últimos 18, 9, 6,3 e 1 buraco.
Contatar a secretaria de golfe do Alphaville Graciosa Clube Tel: (41)
3551-1389
ramais
219
e
230
e/ou
emails: sec.golfe@clubealphaville.com.br
starter@clubealphaville.com.br

Atenciosamente,
A CAPITANIA DE GOLFE

FICHA DE INSCRIÇÃO
XVI TORNEIO ABERTO DE GOLFE DO ALPHAVILLE GRACIOSA CLUBE

28 e 29 de outubro de 2017
NOME COMPLETO: ____________________________________________________

DATA DE NASC: _____/_____/______

E-MAIL: ____________________________________________________________

CÓDIGO HANDICAP ____________________ HCP INDEX __________

CLUBE: _________________________________________________________

TELEFONE COM: (___) ___________________ TELEFONE CEL: (___) ____________________

ASSINATURA: ____________________________________________

