
 

 

1º TORNEIO DE DUPLAS FEMININAS DA FPCG 

DATA 14 de maio de 2019 

 
LOCAL 

Clube Curitibano 
Rua 25 de janeiro, 2461 – Jardim Menino Deus, Quatro Barras - Paraná  

 
 
 

MODALIDADE 

Greensomes (Canadian), Stroke-play, 18 buracos. 
Ambas as jogadoras executam a tacada do tee de saída, escolhem a melhor 
bola, então jogam as tacadas alternadas até completar o buraco.  
Exemplo: Jogadora A e Jogadora B, executam a tacada inicial, decidem que 
a bola da Jogadora B está melhor posicionada, então a segunda tacada é 
batida pela jogadora A, e vão alternando as tacadas até completar o 
buraco.  
 

 
 

HANDICAP 

Handicap da dupla será definido da seguinte maneira: 
60% do course handicap da jogadora de menor hcp, mais 40% do course 
handicap da jogadora de maior hcp, com arredondamento simples. 
Exemplo: 
Jogadora A, hcp 16 (0.6 X 16) = 9.6 
Jogadora B, hcp 27 (0.4 X 27) = 10.8 
Handicap da dupla (20.4), arredondamento = 20  

 
HORÁRIO DE SAÍDA 

Shot gun 08h30min 
Concentração e entrega dos cartões 08h10min 

 
 

CATEGORIAS E 
PREMIAÇÃO 

Campeã Gross 
Categoria Shine = 1º, 2º e 3º lugares 
Categoria Rose = 1º, 2º e 3º lugares 
Categoria Murano = 1º, 2º e 3º lugares 
Near Pin, buracos 06 e 14. 
 

 
INSCRIÇÃO 

Deverão ser feitas através da ficha de inscrição online disponível no site da 
Federação Paranaense e Catarinense de Golfe, por telefone: 
Whatsapp (41) 9.9685-3749 ou fixo (41) 3366-9159. 

 
 
 

VALOR DE INSCRIÇÃO 

R$ 50,00 (cinquenta reais) por jogadora. 
O pagamento poderá ser feito através de depósito bancário ou no dia, em 
dinheiro, antes do início da competição.  
Bradesco 
Agência: 1705    C.C: 3847-4 
CNPJ: 77.750.123/0001-74 
Federação Paranaense de Golfe 
 

LIMITE DE DUPLAS 40 duplas  

 
 

REGULAMENTO 

- Somente serão aceitas as inscrições de jogadoras 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. 
- Será considerado o handicap índex gerado no mês de maio de 2019. 

 

PROGRAMAÇÃO SOCIAL - Coquetel e premiação logo após o término dos jogos. As filhas e mães 
serão as convidadas especiais em homenagem ao dia das mães.  


