
  

  

                  TAÇA PRESIDENTE 
                                PROGRAMA: 

Data 19 de agosto de 2018 
18 de agosto - dia de treino 

Local Las Palmas Golf & Country Club 
BR 376, km 624 - Guaraituba 
Telefone: (41) 3398-3596 / 8482-0091 
 

Modalidade 18 buracos 
Categoria M1 índex até 8,5 (Stroke play)  
Categoria M2: índex 8,6 a 14 (Stroke play)  
Categoria M3: Índex 14,1 a 22,1 (Stroke play)  
Categoria M4: Índex 22,2 a 33,2 (Stableford)  
Categoria F1 índex até 23,6 (Stroke play)  
Categoria F2: Índex 23,7 a 31,7 (Stableford)  
 

Categorias e 
Premiação 

                            MASCULINO 
Gross: Campeão e Vice-Campeão              
- Categoria M1: 1º, 2º e 3º lugares 
- Categoria M2: 1º, 2º e 3º lugares 
- Categoria M3: 1º, 2º e 3º lugares 
- Categoria M4: 1º, 2º e 3º lugares 
 
  FEMININO 
Gross: Campeã e Vice-Campeã 
- Categoria F1: 1º, 2º e 3º lugares 
- Categoria F2: 1º, 2º e 3º lugares 
 
 

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.  
- Somente serão aceitas as inscrições de jogadores (as) que tenham 
handicap oficial da Federação Paranaense e Catarinense de Golfe 
e/ou de outras Federações ou Clubes de Estados sem Federação 
filiados diretamente à Confederação Brasileira de Golfe. 
- Horário de Saída estará disponível aos interessados a partir do dia 
18.08 (sábado), no site da instituição e na secretaria do clube.  
- O Handicap Índex válido para o torneio será o gerado no mês de 
agosto de 2018. 
- Handicap máximo de jogo será 36. 
- Regra 7.2 – Nota 2: fica proibido o treino de putts e chips perto ou 
dentro do último buraco jogado, ou entre quaisquer buracos. 
Penalidade: duas tacadas. 
 

Desempate  Melhor resultado dos últimos 9, 6, 3 e 1 buracos.  Persistindo o 
empate, será realizado um sorteio. 
 



  

  

Inscrições - Deverão ser efetuadas exclusivamente através da ficha de inscrição 
e enviadas para a secretaria do clube por e-mail: 
geral@paranagolfecountryclub.com.br 
 

Valor das 
inscrições 

 R$ 120,00 (cento e vinte reais) 

 
 
 

Procedimentos 
de inscrição 

- Encerramento das inscrições até o dia 17/08/2018, às 17hrs. 
- Ou até o preenchimento das vagas por ordem de inscrição e 
pagamento. 
- Será desistente somente o (a) jogador (a) que comunicar por 
escrito ao clube, via e-mail geral@paranagolfecountryclub.com.br, 
até a data limite de encerramento das inscrições. 
 

Limite de 
jogadores 

100 jogadores.  

Encerramento / 
Social 

- Premiação com coquetel logo após o término dos jogos. 

Hotel  Hotel La Dolce Vita Park Hotel 
Rodovia BR 376 - Km 623 | São José dos Pinhais - PR 
Acesso pela marginal - saída 623 | 83010-500 
reservaspark@hotelladolcevita.com.br 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

 

                        TAÇA PRESIDENTE 
                           LAS PALMAS GOLF & COUNTRY CLUB 
                                          19 de agosto de 2018 

 

                      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 Las Palmas Golf & Country Club e 

normas suplementares: 

 

Nome Completo:_____________________________________________________ 

Data de Nascimento: ______ / ______ / ________  

Sexo: M (    ) F (    ) 

RG:_______________________________ 

CPF:______________________________ 

E-mail: _____________________________________________________ 

Fone:  _____________________________ 

Clube:_____________________________________________________ 

Handicap Índex:_____________ 

Cidade: _________________________  Estado: _________________  

 

Todos os campos são de preenchimento obrigatório 

 


