
 

                       

XXIV TORNEIO ABERTO DE GOLFE 

TAÇA COMENDADOR CYRO PELLIZZARI 

Data 24 de maio (treino)  

25 de maio (Pro Am) 

26 e 27 de maio (Torneio) 

Local Las Palmas Golf & Country Club 

BR 376 – km 623 – Guaraituba-São José dos Pinhais 

Telefone/Fax: (41) 3398-3596 /9 8482-0091 

e-mail: geral@paranagolfecountryclub.com.br 

Ranking O campeonato será válido para o Ranking Paranaense e Catarinense de 

Golfe, nas categorias Masculinas e Femininas conforme as normas da 

Federação Paranaense e Catarinense de Golfe. 

Categorias/Premiação Categoria Masculina 

M0 1ª categoria: campeão Gross  

M1 Índex até 8,5: 1° 2° 3° Lugares Net 

M2 Index de 8,6 a14: 1° 2° 3° Lugares Net 

M3 Index de 14,1 a 22,1: 1° 2° 3° Lugares Net 

M4 Index de 22,2 a 32,9: 1° 2° 3° Lugares (Stableford) 

 

Categoria Feminina 

F0 1ª categoria: campeã Gross  

Categoria Única: 1º, 2º e 3º Net 

Programação 24/05/2018 – Quinta-feira 

Treino livre até as 15:00 

 

25/05/2018 – Sexta-feira: 

Pro-am – Shot Gun 09:30 

 

26/05/2018 - Sábado 

Jogos de todas as categorias 

 

27/05/2018 – Domingo 

Jogos de todas as categorias 

Taxa de Inscrição Pro-am: Cavalheiros/Damas/Juvenil – R$ 120,00 

Até 24 de maio ou até atingir o número limite de vagas. 

Aberto: 

Associados:R$200,00 

Cavalheiros - R$ 250,00 

Damas– R$ 200,00 

Juvenis –R$125,00 

Inscrição Inscrições do Pro Am – Os profissionais de golfe devem passar a sua equipe 

até dia 24/05/2018, até as 12:00h.  

Todas as inscrições deverão ser feitas exclusivamente através da ficha de 

inscrição e enviada por e-mail para geral@paranagolfecountryclub.com.br ou 

entregue na Secretaria de Golfe, juntamente com o comprovante de depósito. 

As inscrições só serão validadas mediante pagamento. 

Las Palmas Golf & Country Club 

Banco BRADESCO – Agência 6638- Conta corrente: 0045791-4                   

CNPJ – 80.204.670/0001-69 



 

                       

Procedimentos Somente serão confirmadas as inscrições, mediante ao pagamento. O não 

pagamento até a data de vencimento cancelará automaticamente a inscrição. 

Os (as) jogadores (as) com direito aos benefícios de isenção, somente terão 

suas inscrições garantidas, desde que sejam feitas até 23/05/2018. 

Somente será considerado desistente o (a) jogador (a) que comunicar por 

escrito, ao Las Palmas, via e-mail até a data de encerramento das inscrições. 

Data limite de 

inscrição 

Inscrições até o dia 23/05/2018 ou até o encerramento das vagas, limitadas 

em 82 (oitenta e dois ) participantes. Somente terá direito a devolução do 

valor da inscrição, o jogador que comunicar sua desistência por escrito à 

LPGC, via e-mail, até a data de encerramento das inscrições (24/05/2018). 

Treinos O campo estará aberto para treino no dia 24/05/2018, quinta-feira última 

saída 15:00h para os (as) jogadores (as) devidamente inscritos. 

Treino: Sexta-feira depois do Pro-Am. O tee do buraco 01 estará 
liberado das 14:00 às 16:00. 

Regulamento * O Campeonato será regido pelas regras do Royal and Ancient Golf Club of 

St. Andrews, e pelas regras locais do Clube, cabendo as decisões à Comissão 

de Árbitros, inapeláveis. 

* Somente poderão se inscrever para o torneio válido para o Ranking os 

jogadores que possuam Handicap Índex oficial da FPCG e em dia com suas 

mensalidades, ou das outras federações ou qualquer outra associação que 

utilize o USGA Slope System, desde que comprovadas por carta, por fax-

símile, Internet ou qualquer outro meio de comunicação que possa assegurar 

a autenticidade do documento.. 

* Os handicaps deverão ser confirmados através de documento, no ato da 

inscrição. 

* Será considerado válido o handicap gerado no dia 01/05/2018. 

* Será permitido a utilização de carrinhos de golfe motorizados (golf cart), 

para todas as categorias. 

* Para o caso de interrupção e retorno de jogo, serão utilizados sirene, buzina 

ou fogos de artifício. 

* Cadência de Jogo: a Comissão do Torneio seguirá as determinações 

aprovadas no Regulamento do Ranking da FPCG e as penalidades serão as 

seguintes. A primeira vez que o jogador exceder o tempo permitido para 

efetuar uma tacada ele será advertido. Na próxima infração o jogador será 

penalizado em uma tacada, e as infrações seguintes serão penalizadas em 

duas tacadas. Repetidas infrações, sujeitará o jogador a desclassificação. 

* A Comissão do Torneio se reserva o direito de corrigir e/ou alterar o 

Horário de Saída. 

* A FPCG aplicará 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 de putts e chips em ou perto do 

green do último buraco jogado.  

* Fica expressamente proibido o uso de telefone celular e qualquer outros 

equipamentos eletrônicos ou similares, pelo jogador e/ou seu caddie durante 

a volta estipulada. Penalidade por infração a essa condição do campeonato: 

na primeira instância – advertência; na reincidência – desclassificação.  

*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 distancia 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. 

* Comportamento antidesportivo: A FPCG será rigorosa com os 

jogadores, aplicando a regra 33-7 e a seção de Etiqueta do livro de regras, de 

acordo com a decisão 33-7/8 cujas penalidades incluem a desclassificação do 

jogador. 

Desempate  

1ª Categoria, 1ºlugar, “Play-off sudden death” no buraco a ser decidido pela 

comissão, quantas vezes for necessário. * Demais categorias, 1ª categoria e 

categorias com handicap, melhor resultado dos últimos 9, 6, 3 e 1 buraco(s). 

Persistindo o empate, será realizado um sorteio. 

Horário de Saída Estarão à disposição dos (as) interessados (as) no dia 25/05/2018, na 

Secretaria de Golfe do Las Palmas, ou através do site da federação: 

www.fprgolfe.com.br  

Programação Social 25/05/2018 – Sexta-feira 

Encerramento e premiação do Pro-am  

27/05/2018 - Domingo 

Coquetel de encerramento e premiação a partir da finalização total dos jogos 

no Salão. Encerramento. 

Informações Demais informações contatar a Secretaria de Golfe 

Tel./fax: (41) 3398-3596 / 9 8482-0091 

E-mail: geral@paranagolfecountryclub.com.br  

Sugestão para 

hospedagem 
La Dolce Vita Park Hotel 
Rodovia BR 376 - Km 623 | São José dos Pinhais - PR 
Acesso pela marginal - saída 623- anexo ao Clube Las Palmas |  

83010-500     -            email:  reservaspark@hotelladolcevita.com.br 

http://www.fprgolfe.com.br/
mailto:geral@paranagolfecountryclub.com.br
mailto:reservaspark@hotelladolcevita.com.br?subject=Reservas%20Hotel%20La%20Dolce%20Vita%20Park


 

                       

Tel:41 3134-8500 
 

 

 

 

 

XXIV TORNEIO ABERTO DE GOLFE 

TAÇA COMENDADOR CYRO PELLIZZARI 

 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

A 

Las Palmas Golf & Country Club 

São José dos Pinhais - PR 

 

Solicito que seja efetuada minha inscrição no referido Campeonato, declarando estar ciente e 

de acordo com o regulamento do evento, conforme programa editado pelo Las Palmas Golf & Country 

Club e normas suplementares: 

 

*Nome Completo:_______________________________________________________________ 

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

*E-mail: ______________________________________________________________________ 

*Fone:  _____________________________ 

Categoria: Cavalheiro (   )   Dama  (   )   Juvenil (   )   

Clube:__________________________________________________________________________ 

Handicap Índex:_____________ 

Cidade: _________________________  Estado: _________________  

*Preenchimento obrigatório 

Depósito Banco BRADESCO 

Agência: 6638 

C/C: 0045791-4 

Las Palmas Golf & Country Club – CNPJ: 80.204.670/0001-69 
 

______________________________, _____ de ______________ de 2018. 

 

 

 

Assinatura: _________________________________________________________________ 

 

 

As Inscrições serão confirmadas após recebimento do comprovante de depósito, devidamente identificado 

e anterior a data de encerramento das inscrições. 

 

 

 

 

COMPROVANTE DE PAGAMENTO 

Associados: R$200,00 

Cavalheiros R$ 250,00 

Damas R$ 200,00 

Juvenil R$ 125,00 

tel:41

