
                                        
 

15º OPEN ROYAL GOLF 

DATA: 09 e 10 de Fevereiro de 2019 

LOCAL: 

Royal Golf Residence 
Al. Eliana Maria Tarasconi Peixe, 300 
Londrina - PR 
Telefones para informações: (43) 3328-4030 DSI Comunicação / (43) 99156-3750 
Diogo / (43) 99905-3644 Marcos 

MODALIDADES: Stroke Play  e Stableford (36 buracos) 

CATEGORIAS: 

MASCULINO   
Scratch 
Índex até 8,5 
Índex 8,6 até 14,0 
Índex 14,1 até 22,1 
Índex 22,2 a 31,7 (Stableford) 
 
FEMININO  
Scratch 
Índex até 23,7 
Índex de 23,8 a 33,5 (Stableford) 

PREMIAÇÃO: 

MASCULINO   
Stroke Play 
Scratch                        Campeão e vice-campeão, gross 
Index até 8,5              1º, 2º e 3º lugares, net 
Index 8,6 a 14,0         1º, 2º e 3º lugares, net 
Index 14,1 a 22,1:      1º, 2º e 3º lugares, net 
Stableford  
Index 22,2 a 31,7        1º, 2º e 3º lugares, pontos 
FEMININO 
Stroke Play 
Scratch                       Campeã e vice-campeã, gross 
Index até 23,7          1º e 2º e 3º lugares, net 
Stableford 
Índex 23,8 a 33,5      1º, 2º e 3º lugares, pontos 

 
REGULAMENTO: 

A pontuação do torneio será válida para o ranking estadual da Federaçao 
Paranaense e Catarinense de Golfe e será regido pelas regras do Royal & Ancient 
Golf Club of St. Andrews e locais do clube, cabendo as decisões, inapeláveis, à 
comissão de árbitros. 

HANDICAP INDEX: Somente será permitida a participação de jogadores (as) que 
tenham handicap oficial. Será considerado o handicap índex publicado no mês de 
fevereiro de 2019. 

GOLF CARTS: Será permitida a utilização de carrinhos de golfe para todas as 
categorias, durante o jogo. 

DESEMPATE:  Disputa do 1º lugar da 1ª Categoria Masculina e Feminina: Playoff 
Sudden Death em buraco a ser definido pela comissão. As demais colocações e 
categorias: melhor resultado nos últimos 9, 6, 3 e 1 buraco(s). 
Persistindo o empate será feito sorteio. 

PENALIDADE: Ao 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 às penalidades previstas no item 13.5 do Manual de Normas e 
Procedimentos da FPCG. 

INSCRIÇÕES: 

Vagas: Total 81 jogadores por ordem de inscrição. 

Somente serão aceitas as fichas de inscrição que estiverem devidamente 
preenchidas, juntamente com o comprovante de depósito. 
 
Encerramento: Até o dia 06 de Fevereiro de 2019 até as 17h00, ou até atingir o 
número limite de vagas. 

Será considerado desistente e passível de devolução da taxa de inscrição, 
somente o jogador que comunicar por escrito ao Royal Golf, via e-mail, até 2 dias 
antes da data limite para encerramento das inscrições (06/02). 
Os jogadores (as) com direito aos benefícios da Federação, terão suas vagas 
garantidas até o prazo estabelecidos pela FPCG.  

VALOR: 
Masculino - R$ 300,00 (trezentos reais) 
Feminino - R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) 
Juvenil - R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) 

HORÁRIO DE SAÍDA: 

- Estará disponível aos interessados a partir do dia 08/02 no site da 
Federação Paranaense de Golfe (www.fprgolfe.com.br); Mural de 
informações do Hotel Oficial e no clube Royal Golf 

- Para a composição dos horários de saídas do 2º dia, serão                     
considerados os resultados de cada categoria; 

- Regra 5.3.a. que trata da hora de saída de forma rigorosa, ou seja, o 
descumprimento por qualquer jogador acarretará em sua 
DESCLASSIFICAÇÃO. Exceto por situações prevista no livro Regras do Golfe.  
 

CADDIES: 
O Royal Golf não disponibiliza de caddies. Serão providenciados caddies para os 
jogadores que confirmarem a opção na ficha de inscrição. 

TREINO: 
O campo estará aberto para treino no dia 08/02 até as 16h00, para os jogadores 
(as) que estiverem devidamente inscritos. 

HOTEL OFICIAL 

HOTEL COMFORT SUITES LONDRINA  
Rua Edwy Taques Araújo, 250, Gleba Palhano – Londrina - Paraná 
TARIFAS ESPECIAIS PARA JOGADORES  
Apto duplo e single - R$195,00  
Reservas Invicta Turismo (Gian) – Telefone (Fixo) 43 3323-7400 - Celular / Whats: 
43 99106-8826 - E-mail invicta@invictaturismo.com.br 

PROGRAMAÇAO 
SOCIAL PARA OS 

JOGADORES: 

Dia 09/02 – Café da manhã / Almoço por adesão / Jantar de confraternização. 
Dia 10/02 – Café da manhã / Almoço por adesão / Coquetel de encerramento com 
entrega de prêmios previsto para 19hrs.   
 

 
 
 
 

http://www.fprgolfe.com.br/
mailto:invicta@invictaturismo.com.br

