
 

 

 

 

 

18º Campeonato Aberto de Golfe Cidade de Maringá 

  Purity e Sicredi - Open  

 

Data: 20 e 21 de Outubro de 2018   

 (treino somente no dia 19 de outubro ate às 16hs) 

Local: Maringá Golf Clube 

 Rod. Pr-317, Km 81 – Iguaraçu / Pr 

 Fone: (44)3248-1670 / 9 9941-9737 

 e-mail: elisangela@maringagolfclub.com.br 

 

VALIDO PARA O RANKING ESTADUAL 

Stroke-play 36 buracos – Categorias M0, M1 (index até 8,5 masculino) 

  M2 (index 8,6 a 14,0 masculino) 

  M3 (index 14,1 a 22,1 masculino) 

  F0, F1 (index até 16,5 feminino) 

  F2 (index 16,6 a 23,7 feminino) 

Stableford36 buracos– Categorias M4 (index 22,2 a 36,0 masculino) 

  F3 (index 23,8 a 35,8 feminino) 

 

VAGAS POR CATEGORIA: 

Masculino:  Scratch = 30 jogadores (data limite), 

  M2 = 30 jogadores, 

  M3 = 30 jogadores, 

  M4 = 09 jogadores. 

Feminino:  Scratch = 12 jogadoras (data limite) 

  F2 = 12 jogadoras 



 

 

  F3 = 09 jogadoras 

 

CATEGORIAS E PREMIAÇÃO: 

Masculino 

 Scratch: Campeão e Vice-Campeão 
 Índex até 8,5: 1º, 2º e 3º Lugares 
 Índex 8,6 a 14,0: 1º, 2º e 3º Lugares 
 Índex 14,1 a 22,1: 1º, 2º e 3º Lugares 
 Índex 22,2 a 36,0: 1º, 2º e 3º Lugares 

Feminino 

 Scratch: Campeã e Vice-Campeã 
 Index até 16,5: 1º, 2º e 3º Lugares 
 Índex 16,6 a 23,7: 1º, 2º e 3º Lugares 
 Índex 23,8 a 35,8: 1º, 2º e 3º Lugares 

 

PRÊMIOS ESPECIAIS: 

 Melhor Gross Juvenil, Pré-Sênior e Sênior. 

Prêmios acima não acumuláveis. 

** A comissão do torneio se reserva no direito de alterar as categorias, sem aviso prévio, 
dependendo do número de inscritos. 

REGULAMENTO: 

* O campeonato será regido pelas regras do Royal and Ancient Golf Club os St. Andrews, 
e pelas regras locais do Maringá Golf Clube, cabendo as decisões à comissão de 
Árbitros, inapeláveis. 

* 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. 

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

* Handicap máximo de jogo será 36. 

* Para o caso de interrupção de jogo, serão utilizados sirene, buzina ou fogos de artificio. 

* 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 e/ou alterar o Horário de Saída. 

* No torneio se aplicará a nova 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. 

* Atendendo a determinação da CBG, fica expressamente proibido o uso de telefone 
celular, pager, mp3 e quaisquer equipamentos eletrônicos 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. 

* Comportamento anti-esportivo: 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. 

* Medidor de distância: Os jogadores poderão obter informações sobre distância usando 
um aparelho (Range finder, 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 14-3: Desclassificação. 

* Será permitido o uso do Golf Cart para todas as categorias. 

DESEMPATE: 

Categoria scratch, 1º lugar, “Play-offsuddendeath” em buraco a ser determinado pela 
Comissão. 

Demais categorias, melhor resultado dos últimos 9, 6, 3 e 1. 

HANDICAP INDEX: 

Será válido o Handicap Índex Oficial gerado em data anterior ao inicio do torneio. 

INSCRIÇÕES: 

Deverão ser efetuadas exclusivamente através da ficha de inscrição. 

VALOR DAS INSCRIÇÕES: 

* Masculino e Feminino – R$ 300,00 

* Casal – R$ 570,00 (36 buracos) 

* Juvenis – R$ 125,00 (36 buracos) 

LIMITE DE VAGAS: 

* 132 vagas sendo, 60 vagas reservadas aos associados do Maringá Golf Clube até 
30/09/2018 (domingo). 

ENCERRAMENTO: 

* Até o dia 12/10/2018 (6ª feira), ou até atingir o número limite de vagas. 

PROCEDIMENTOS: 

* Somente serão aceitas através de ficha de inscrição e comprovante de depósito em 
conta corrente no: 



 

 

Banco: SICREDI  

Agência: 0718 // Conta Corrente: 42216-9 

CNPJ: 02.213.481/0001-49 

(enviando comprovante de depósito via e-mail: elisangela@maringagolfclub.com.br) 

* Os(as) jogadores(as) beneficiados terão suas inscrições garantidas desde que enviem 
suas fichas de inscrição e pagamento dentro do prazo estabelecido até 16/10/2018 
(terça-feira).  

* O PAGAMENTO QUE NÃO FOR FEITO NA CONTA DO MARINGÁ GOLF CLUBE NÃO 
SERÁ RECONHECIDO, E O GOLFISTA NÃO SERÁ CONSIDERADO INSCRITO NO 
CAMPEONATO. 

* Será desistente somente o(a) jogador(a)  que comunicar por escrito Maringá Golf Clube, 
via fax ou e-mail (elisangela@maringagolfclub.com.br), até a data limite de encerramento 
das inscrições, não sendo, sob qualquer hipótese, devolvido o valor correspondente à 
taxa de inscrição, após essa data. 

HORÁRIOS DE SAÍDA: 

* Estarão disponíveis aos interessados a partir do dia 19/10/2018 (sexta-feira) no site da 
Federação Paranaense e Catarinense de Golfe, no site da instituição e na Secretaria do 
Clube. 

* Não haverá horário especial para nenhum(a) jogador(a). 

* Para composição dos horários de saídas do 2º dia, serão considerados os resultados de 
cada categoria. 

 

HOTEL OFICIAL: 

HOTEL METROPOLE MARINGA 

Av. XV de Novembro, 470 - Zona 01, Maringá / PR 

Telefone: (44) 3221-8100  //  E-mail: reservas@hotelmetropolemaringa.com.br 

 

HOSPEDAGEM 

TIPO DE APTO TARIFA NET MARINGÁ GOLF CLUB 

Superior Single  Diária de R$ 200,00 + 3% ISS 

Superior Duplo  Diária de R$ 220,00 + 3% ISS  

Suíte Máster Single Diária de R$ 220,00 + 3% ISS 

Suíte Máster Duplo Diária de R$ 240,00 + 3% ISS 



 

 

 Café da Manhã incluso na diária, servido no restaurante a partir das 06h00 até as 10h00. 
 Diária de Estacionamento de R$ 25,00 por carro. 
 Check in a partir das 14H00 e check out até as 12H00. 
 Hotel Metropole Bristol conta com apartamentos 100% não fumante. 

 

EVENTO SOCIAL: 

6ª feira:  

 Jantar – Hotel Metrópole às 20h 

Sábado: 

 Happy-hour – Maringá Golf Clube 

Domingo: 

 Coquetel de Premiação e Encerramento - Maringá Golf Clube 


