
 
 

CIRCUITO BEST GOLF FEMININO – 2022 

REGULAMENTO: 

 
 
1. APRESENTAÇÃO 

 
O Circuito Best Golf Feminino é um torneio cujo objetivo maior é o de 
confraternização entre as golfistas e os clubes participantes, e de estimular o 
espírito competitivo e desportivo entre as golfistas federadas à Federação 
Paranaense e Catarinense de Golfe - FPCG. 
 
2. INFORMAÇÕES GERAIS: 
 
2.1 O Circuito Best Golf Feminino será disputado individualmente e por equipes. 
As golfistas e os clubes participantes deverão ser filiadas à FPCG. 
2.2 Somente poderão participar as jogadoras acima de 18 anos completos até a 
data da 1ª Etapa do Circuito 2022. 
2.3 O torneio será disputado em quatro etapas, sendo em cada etapa, jogados 
18 buracos. 
2.4 Na categoria F3 (índex de 23,8 a 31,7) será aplicado a modalidade de Escore 
Máximo (Regra 21.2). 

2.4.1 O escore máximo será de 9 tacadas por buraco. 
2.5 Todas as jogadoras, independente da categoria ou idade, exceto as 
iniciantes, deverão jogar do mesmo tee (feminino) e podendo ser optado 
preferencialmente por shot gun, ou por draw de saída quando o campo não 
comportar um shot gun. A formação dos grupos de saídas deverá ser feita pelo 
handicap índex e sempre buscando a integração entre as jogadoras dos clubes 
participantes.  

• 2.5.1 A comissão do circuito reserva-se o direito de autorizar o tee de saída 
especial para as jogadoras da categoria Super Sênior (acima de 75 anos). 
O mesmo deverá ser informado no programa do campeonato. 

2.6 O clube que estiver sediando cada etapa, será o responsável pelo horário  
de saída, resultados individuais e por equipes e pela premiação individual das 
jogadoras (conforme item 4.1). Fica a critério de cada clube liberar ou não o dia 
de treino. 
2.7 Os jogos serão realizados preferencialmente às quintas feiras e o prazo de 
inscrição se encerra cinco dias antes, para que sejam organizados o horário de 
saída e os demais preparativos. 
2.8 A FPCG prestará auxilio na parte técnica, e oferecerá os troféus das equipes 
vencedoras e ajuda de custo no transporte (ônibus) para as etapas que forem 
realizadas fora de Curitiba e da região metropolitana de Curitiba. 
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2.9 O valor da Taxa de Inscrição será de R$150,00 (cento e cinquenta reais) por 
jogadora, por etapa, pago diretamente a capitã do clube anfitrião até a data limite 
das inscrições do torneio. O valor destina-se a custear as premiações e outras 
despesas da etapa. 
2.10 Será liberado o uso do golf cart, para todas as categorias e será permitido 
o uso do celular, desde que feito de maneira consciente, ou seja, respeitando os 
demais jogadores. Penalidade por infração: Advertência Verbal, 2ª Infração: 
duas tacadas de penalidade; reincidência: Desclassificação.  Uso do medidor de 
distância está liberado, conforme o previsto na regra 4.3a(1).  
 
2.11 Fica autorizado o uso de medidores de distância. 
2.12 Não será permitido marido ou familiar como caddie. 
 
3. EVENTOS VÁLIDOS: 

 
Serão 4 etapas válidas para o Circuito Best Golf Feminino 2022: 
 
1ª Etapa – Joinville Country Club    - 26 de maio 
2ª Etapa – Clube Curitibano            - 23 de junho 
3ª Etapa – Alphaville Graciosa Clube              - 15 de setembro 
4ª Etapa – Graciosa Country Club   - 27de outubro  

 
O número de etapas e o local poderá ser alterado pela Comissão do Circuito, 
para mais ou para menos, quando necessário. 
 
4. CATEGORIAS / PREMIAÇÕES / RESULTADO. 
 
POR ETAPA: 
 
4.1 – Individual  
• F0 - Categoria Scratch – 1º lugar e 2º lugar 
• F1 - Categoria Handicap Index até 16,0 – 1º, 2º e 3º lugares 

• F2 - Categoria Handicap Index 16,1 – 23,7 - 1º, 2º e 3º lugares 

• F3 - Categoria Handicap Index 23,8 – 31,7 - 1º, 2º e 3º lugares 

• Premiação melhor net super sênior (≥ 76 anos de idade) 
 
• Categoria Iniciantes- Prêmio Incentivo opcional 
 
   *Os prêmios não serão acumuláveis 
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4.2 - Equipe 
4.2.1 Para a formação do resultado das equipes, será considerada a soma de 
tacadas do melhor gross e do melhor resultado net de cada categoria. O limite 
de jogadoras será definido pela Comissão antes do início de cada etapa.    
Observação: o melhor resultado gross pode ser obtido por jogadoras de qualquer 
categoria, mas a mesma não poderá ter o seu resultado net computado. 
4.2.2 Quanto aos resultados net, na falta de uma jogadora para compor 
determinado resultado da categoria será utilizado o 2º melhor resultado da 
categoria subsequente, respeitando o limite de handicap da categoria. 

4.2.3 Caso uma equipe não possua jogadoras em número suficiente para 
participar em alguma etapa, mas tendo ao menos uma representante, esta 
equipe ficará em último lugar.  
4.2.4 Em caso de empate de equipes em cada etapa, o desempate se dará pelo 
melhor resultado gross. Se o empate persistir, será decidido pelo melhor 
resultado net de qualquer categoria, segundo melhor net e assim 
sucessivamente.  
 
5. RANKING  
 
5.1 A pontuação individual por etapa das categorias gross e net, serão a 
seguinte:  
 

COLOCAÇÃO PONTOS 

1º Lugar 25 
2º Lugar 20 
3º Lugar 15 
4º Lugar 12 
5º Lugar 10 
6º Lugar 08 
7º Lugar 06 
8º Lugar 04 
9º Lugar 02 

10º Lugar 01 

 
5.2 A classificação final do Circuito na Categoria Geral Gross e Net será a soma 
da pontuação obtida pela jogadora em cada etapa. 
•  Classificação Geral Gross e Net (todas as jogadoras participantes do 
Circuito). 
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5.3 Ao final da última etapa serão reconhecidas e premiadas as seguintes 
colocações: 
-1º ao 5º lugares - Gross 
-1º ao 5º lugares - Net 

*Os prêmios não serão acumuláveis. 
 
Em caso de acúmulo, prevalece o resultado Gross e o Net é repassado à(s) 
jogadora(s) seguinte(s). 

 

5.4 Bonificação: A jogadora que participar das 4 etapas terá direito a 4 pontos 
extras na classificação final de ambas as categorias (gross e net). 

 
6. EMPATES: 
 
6.1 Por Etapa: Para todas as categorias e colocações será considerado a 
melhor soma de resultado dos últimos 18, 9, 6, 3 e 1 buraco(s). Para a pontuação 
do ranking quando houver empate, os pontos serão somados e divididos pelo 
número de jogadoras empatadas, com exceção do primeiro lugar Gross que 
prevalecerá o critério de desempate acima descrito. 
6.2 Classificação Geral - Quando houver empate na pontuação das jogadoras, 
o desempate se dará por quem marcou mais pontos na última etapa do torneio. 
Caso ainda persista o empate, ficará o título para a jogadora que obteve o melhor 
gross na última etapa. 

 

7. DAS EQUIPES 
 
  7.1 As equipes serão as seguintes: 
• Equipe Graciosa Country Club 
• Equipe Alphaville Graciosa Club 
• Equipe Clube Curitibano 
• Equipe Clubes Associados– Costão Golf; Itapema Beach; Joinville Country 
Club; Santa Mônica Clube de Campo; Las Palmas Golf &Country Club; Ponta 
Grossa Golf Club; Londrina Golf Club, Royal Golf Club, Maringá Golf Club, 
Francisco Beltrão Golf Club , Pine Hill Golf Club; Reserva Camboriú Golf; 
Iguassu Falls; Aguativa Golf Resort; Colinas Golf Residence e FPCG 
Autônomos. 
7.2 As jogadoras dos Clubes Associados terão como representante a golfista 
Walquiria Ponath, as quais devem encaminhar os nomes para compor a equipe 
com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência da data da etapa a ser realizada.  
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7.3 As jogadoras dos clubes afiliados à FPCG jogarão pelos seus clubes que 
estão registrado com os seus handicap índex junto à FPCG, até a data limite de 
inscrição da 1ª Etapa. 
7.4 Uma vez que a jogadora represente determinada equipe em sua primeira 
participação no torneio referente aquele ano, não mais poderá representar outra 
equipe neste torneio/ano. Havendo transferência de registro de Handicap, junto 
a FPCG, fica determinado que a jogadora não poderá representar mais nenhuma 
equipe durante o ano corrente de 2022. 
 
8. TROFÉU BEST GOLF – CLASSIFICAÇÃO GERAL POR EQUIPES 
 
8.1 A equipe vencedora da Classificação Geral por Equipes do Circuito Best Golf 
Feminino levará o TROFÉU BEST GOLF, que é de posse transitória, devendo 
guardá-lo e zelar pelo mesmo até a sua entrega no próximo Circuito Best Golf 
Feminino. 

8.1.1 A Classificação Geral por Equipes será dada pelo somatório de 
resultados obtidos em cada etapa.  
8.2 Em caso de empate, o desempate será a melhor soma dos resultados da 4ª 
etapa e se persistir o empate será considerado a melhor soma da 3ª, 2ª e 1ª 
etapa.  
 
9. DA COMISSÃO DO CIRCUITO 
 
9.1 A Comissão do Circuito será formada pelas Capitãs das equipes presentes 
em cada etapa ou por quem estas indicarem e pela diretoria feminina da FPCG. 
Todos os casos omissos serão resolvidos pela Comissão do Circuito e as suas 
decisões serão soberanas. 
 
10. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
10.1 Qualquer alteração ao presente Regulamento poderá ser feita desde que 
aprovada em reunião, na qual deverão ser convidadas as representantes de cada 
equipe e a alteração ser aprovada por no mínimo três representantes. 
 
10.2 Ao se inscrever no torneio a equipe e suas jogadoras declaram estar cientes 
e de acordo com as regras do torneio constantes do presente Regulamento. 
 
10.3 Este Regulamento entrará em vigor a partir de sua publicação no site da 
FPCG. 
 

 


