
XII OPEN DE GOLFE AGUATIVA RESORT  
 

DATA: 21 a 22 de março de 2020 

LOCAL: 
Aguativa Golf Resort 
BR 369 – Km 101 – Rodovia Mello Peixoto 
Cornélio Procópio – PR 

MODALIDADES: 
Dia 20 sexta feira PRO AM 
Dias 21 e 22 Stroke Play - Stableford 

CATEGORIAS: 

MASCULINO   
Scratch 
Índex até 8,5 
Índex 8,6 até 14,0 
Índex 14,1 até 22,1 
Índex 22,2 a 33,2 (Stableford) 
FEMININO  
Scratch 
Índex até 23,7 
Índex de 23,8 a 32,7 (Stableford) 

PREMIAÇÃO: 

MASCULINO   
Stroke Play 
Scratch                        Campeão e vice-campeão 
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 33,2        1º, 2º e 3º lugares, pontos 
FEMININO 
Stroke Play 
Scratch                       Campeã e vice-campeã 
Index até 23,7           1º, 2º e 3º lugares, net 
Stableford 
Índex 23,8 a 32,7      1º, 2º e 3º lugares, pontos 
 

 
REGULAMENTO: 

A pontuação do torneio será válida para o ranking estadual da Federação 
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 que será 
publicado em 16 de março de 2020. 

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

REGRA 5.5b – Restrição sobre as Tacadas de Treino Entre Dois Buracos Entre 
dois buracos, um jogador não pode dar uma tacada de treino. 

DESEMPATE: 1º lugar da categoria Gross: Playoff Sudden Death em buraco a 
ser definido pela comissão. As demais colocações e categorias: melhor 
resultado nos últimos 18, 9, 6, 3 e 1 buraco(s).Persistindo o empate será feito 
sorteio. 
 



RANKING: O torneio será válido para o Ranking Estadual, pontuação Categoria 
B. 

  
 

 

INSCRIÇÕES: 

Vagas: Total 60 jogadores por ordem de inscrição. 

Somente serão aceitas as fichas de inscrição que estiverem devidamente 
preenchidas, juntamente com o comprovante de pagamento. 
 
Encerramento: Até o dia 18 de março de 2020 as 15h00, 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 Aguativa, via e-mail, até a 2 
(dois) antes da data limite para encerramento das inscrições. 
Os jogadores (as) com direito aos benefícios da Federação, terão suas vagas 
garantidas até o prazo estabelecido para o encerramento das inscrições.  

PAGAMENTO 

Valores das Inscrições: 
PRO AM 
 
R$ 200,00 por participante. 
 
OPEN AGUATIVA 
Masculino - R$ 300,00 
Feminino - R$ 250,00 
Juvenil - R$ 150,00 
 
As inscrições e os pagamentos deverão ser realizadas site 
www.loja.aguativa.com.br  
 

HORÁRIO DE SAÍDA: 

- Estará disponível aos interessados a partir do dia 20/03/2020 no site da 
Federação Paranaense e Catarinense de Golfe (www.fprgolfe.com.br); e 
também serão enviados por email aos jogadores inscritos, desde que 
mantenham os seus e-mails cadastrados e atualizados no sistema BlueGolf. 
- Para a composição dos horários de saídas do 2º dia, serão                     

considerados os resultados de cada categoria; 
- Regra 5.3a 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. ” 

CADDIES: 

O Aguativa Golf Resort disponibiliza poucos de caddies. Para os interessados 
neste serviço já informar no ato da inscrição pois temos quantidade limitada de 
caddies.  

TREINO: 
O campo estará aberto para treino no dia 20/03/2020 a partir das 14h00, para 
os jogadores (as) que estiverem devidamente inscritos. 

COMISSÃO DO 
TORNEIO 

- Alessandro Bergamasco, Adalto Garcia e Wagner Pires 

 

SUGESTÃO DE 
HOSPEDAGEM 

Aguativa Golf Resort; para os inscritos no torneio será concedido o desconto de 
20% na tarifa vigente, maiores informações através do e-mail 

http://www.loja.aguativa.com.br/


reservas@aguativa.com.br ou telefone (43) 3520-7000. 

PROGRAMAÇAO 
SOCIAL E JOGO: 

Dia 20/03/2020  
07h00 café da manhã para inscritos no PRO AM 
08h00 Inicio PRO AM 
13h00 premiação PRO AM 
13h30 Almoço de confraternização. 
 
Treino para participantes OPEN 
14h00: Campo aberto para treino. 
 
Dia 21/03 
07h00 Café da manhã 
07h30: Início jogo 
20h30 Jantar Dançante. 
 
Dia 22/03 
07h00: Café da manhã 
07h30: Início Jogo 
14h00: Churrasco de encerramento com premiação dos vencedores. 
 

 

mailto:reservas@aguativa.com.br

