
          

             

28º  CAMPEONATO ABERTO DE GOLFE 

Joinville Country Club 
 (Válido para Ranking da FPCG – CAT. B) 

 17 e 18 de Agosto de 2019  
 

LOCAL 
 
Joinville Country Club – Estrada da Ilha, 4830 - Fones: 47 3489-9620/3489-9630 
CEP 89.239-250 - Pirabeiraba – Joinville – SC.   

MODALIDADE 

Stroke Play 36 buracos - Masculino Index até 22,1 e Feminino Index até 23,7 

Stableford – 36 buracos -  Masculino Index 22,2 a 32,9 e Feminino Index 23,8 a 31,7 

 

CATEGORIAS 

Masculino 
Scratch Gross   Campeão e vice  
Index até 8,5    1º , 2º e 3º lugares net  
Index de 8,6 a 14   1º , 2º e 3º lugares net 
Index de 14,1 a 22,1  1º , 2º e 3º lugares net 
Index de 22,2 a 32,9  1º , 2º e 3º lugares net  
 
Feminino  
Scratch Gross   Campeã e vice  
Index até 23,7   1º , 2º  lugares net 
Index de 23,8 a 31,7   1º , 2º  lugares net 
 
O clube reserva o direito de alterar as categorias conforme o número de inscritos. 
Os limites de índex para hcp máximo de 36, masc: 32,2 / fem: 31,9  

OBS: Prêmios não acumuláveis, valendo a ordem de importância no campeonato, sem 
opção de escolha para o jogador. 

Premios Especiais 

Near Pin => masculino e feminino 

 

SOCIAL 

16/08 – Sexta – Campo livre para treino até as 16:00. Happy hour após treino. 
17/08 – Sábado – Área VIP com finger food durante o dia para os inscritos no torneio. 
18/08 – Domingo – Café Colonial e Cerimônia de entrega de prêmios logo após término dos 
jogos. 
 
 



REGULAMENTO 

1. O Campeonato será regido pelas regras do Royal and Ancient Golf Club of St. 
Andrews, pelas regras locais do Clube, cabendo as decisões, inapeláveis, à comissão 
do torneio. 

2. A regra 5.5b : Entre o jogo de dois buracos, um jogador não pode: Dar qualquer tacada 
de treino no Green do buraco recém terminado ou perto dele; testar a superfície 
daquele Green. 

3. Para o caso de interrupção de jogo, serão utilizados os seguintes sinais:* nota de 
sirene ou rojão: PARAR O JOGO; * nota de sirene ou rojão: RECOMEÇAR O JOGO 

4.  Será permitido o uso de Golf Carts para todas as categorias, exceto se as condições 
climáticas forem desfavoráveis. 

5. Cadência de Jogo: a Comissão do Torneio seguirá as determinações aprovadas no 
Regulamento do Ranking da FPCG e as penalidades serão as seguintes. 1º jogo lento: 
advertência verbal / 2º jogo lento: 1 tacada de punição / 3º jogo lento: 2 tacadas de 
punição / 4º jogo lento: desclassificação. 

6. Regra 5.3 a – “O jogador tem que ser apresentar no tee em seu horário determinado. 
A tolerância é de 5 minutos e caso ele não compareça dentro deste tempo pronto para 
jogar, estará penalizado em (2) duas  tacadas após esta tolerância o jogador estará 
DESCLASSIFICADO.  

7. Sapatos: recomenda-se o uso de soft spikes (sem pregos). 
8. A Comissão do Torneio se reserva o direito de corrigir e/ou alterar o Horário de Saída. 
9. Torneio válido para Ranking da FPCG – Categoria B  

 

Representante da FPCG – Enzo Miyamura 

INSCRIÇÕES  

Poderão ser feitas Online no site  da Federação http://www.fprgolfe.com.br   ou diretamente 
no clube preenchendo a ficha de inscrição em anexo conforme instruções. 
Somente serão aceitas as fichas de inscrição que estiverem devidamente preenchidas e 
acompanhada do respectivo pagamento, enviando via e-mail. 
Fones: (47) 3489-9620/9630 (com Micheli), ou e-mail:  secretaria@joinvillecountryclub.com.br 
Limite de Jogadores: 84 (oitenta e quatro). 
Somente serão aceitos jogadores(as) com handicap da CBG ou Federações e Será 
considerado válido o Handicap Índex do mês de agosto. 
Encerramento das inscrições conforme datas abaixo ou preenchimento das vagas por ordem 
de inscrição, o que ocorrer primeiro. 
Garantia de Vagas aos beneficiados pelo ranking da FPCG até 07/08 - 17:00h (após, serão 
incluídos na lista de espera por categoria). 
Em 14/08 - 17:00h encerramento das inscrições. 
As desistências informadas até 14/08 às 17:00h terão direito à restituição. 

VALOR DA  INSCRIÇÃO 

Masculino  R$ 280,00.  Feminino R$ 250,00 e Juvenis  R$ 150,00. 

DESEMPATE 

1º lugar Scratch, “Play-off sudden death” em buraco a ser definido pela comissão até 
determinar o vencedor.                                      
Todos os outros empates, melhor resultado nos últimos 9, 6, 3 e 1 buracos. 

HORARIO DE SAIDA 

Primeiro Dia: Disponível a partir 12horas  de 16/08 na secretaria do clube (1ª Turma às 
7:00h).  
Segundo dia: Estará disponível a partir das 20:00 h de sábado 17/08), na sede social do 
clube e  www.joinvillecountryclub.com.br  e site federação http://www.fprgolfe.com.br . 
Para a composição dos horários de saídas do 2º dia, serão considerados: Masculino até 8,5 
e Feminino até  23,7: resultado Gross, demais categorias resultado net. 

http://www.fprgolfe.com.br/
http://www.joinvillecountryclub.com.br/
http://www.fprgolfe.com.br/


 

TREINO 

Sexta-feira (16/08) o campo estará aberto para treino até às 16:00h no tee do 1, para os 
jogadores(as) que estiverem devidamente inscritos. 

 

HOTEIS 

 
LE CANARD HOTÉIS  
Rua XV de Novembro, 2075 – Centro - Tel (47) 3433-5033 
E-mail: Joinville@lecanard.com.br 
www.lecanard.com.br 
Individual Superior: R$ 192,00  =>  Duplo Superior = R$ 202,00 
Suite Individual : R$ 392,00     => Suite Duplo = R$ 402,00   
 
 

 
HOTEL 10 - Joinville (SC) 
(47) 3145-9510 
reservasjoinville@hotel10.com.br 
www.hotel10.com.br   Cód de Reserva H10JOIJCCGOLF 
Tarifário:  
Individual (1cama casal) R$ 170,10 =  Duplo (01 ou 02 camas casal) = R$ 215,10    Triplo/Quaduplo (2 camas) = R$ 260,10 
 
 

 

Patrocínio 

                 

Apoio                                      realização 
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