
     
 
 

TOUR  NACIONAL  DE  GOLFE  JUVENIL  –  ETAPA PR  
DATA 08 de outubro (sexta-feira) – treino 

09, 10 e 11 de outubro – jogos de competição 
 

LOCAL Londrina Golf Club 
Rua José Konhevalik N°1290 - Bratislava, Cambé - PR, 86189-095  
(43) 3017-7272 
 

RANKING  
CATEGORIAS  

PRÊMIOS 

Válido para: - Ranking Nacional Juvenil  
                       - Ranking Mundial (apenas para jogadores da categoria A 
masculino/feminino) 
Modalidade: Stroke Play - 54 Buracos, sendo 18 buracos/dia. 
 

JUVENIL MASCULINO  

CATEGORIA  DATA DE NASCIMENTO TEE SAÍDA CADDIE  PREMIAÇÃO  

Cat. A Jogadores das categorias B e C  AZUL Não 1º  

Cat. B 
Nascidos de 01.01.2003 a 
31.12.2005 AZUL Não 1º, 2º e 3º 

Cat. C 
Nascidos de 01.01.2006 a 
31.12.2007 AZUL Não 1º, 2º e 3º 

Cat. D 
Nascidos de 01.01.2008 a 
31.12.2009 VERMELHO  Opcional  1º, 2º e 3º 

Cat. E Nascidos a partir 01.01.2010 VERMELHO  Opcional  1º, 2º e 3º 

 
*Os jogadores da categoria D masculina, poderão optar por participar das categorias C 
e A desde que os mesmos joguem do Tee Azul e sem o uso do caddie. Antes do início da 
competição os jogadores deverão procurar a comissão do torneio para informar sua 
decisão. 
 

JUVENIL FEMININO  

CATEGORIA  DATA DE NASCIMENTO TEE SAÍDA CADDIE  PREMIAÇÃO  

Cat. A Jogadores das categorias B e C  VERMELHO Não 1º  

Cat. B 
Nascidas de 01.01.2003 a 
31.12.2005 VERMELHO Não 1º, 2º e 3º 

Cat. C 
Nascidas de 01.01.2006 a 
31.12.2007 VERMELHO Não 1º, 2º e 3º 

Cat. D Nascidas a partir 01.01.2008 VERMELHO  Opcional  1º, 2º e 3º 

 
*As jogadoras da categoria D feminina, poderão optar por participar da categoria A 
desde que as mesmas joguem sem o uso do caddie. 
 
*Prêmios acumuláveis.  
 
*Todos os participantes devem estar dentro dos limites de idade. Caso solicitado, 
deverá ser comprovada por documentação oficial com foto.  

https://www.google.com/search?q=londrina+golf+club&rlz=1C1CHBD_pt-PTBR907BR907&oq=londrina+golf+club+&aqs=chrome..69i57j0i22i30l3j69i60l3.6299j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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VAGAS 
ELEGIBILIDADE 

Somente para jogadores nascidos após 01/01/2003. Vagas: Limite de 96 jogadores. Os 
jogadores que estiverem na lista de espera serão incluídos obedecendo à ordem de 
chegada (data e hora). 
 

INSCRIÇÕES Deverão ser feitas exclusivamente através da ficha de inscrição online: CLIQUE AQUI 
Junto com o comprovante de depósito referente à taxa de inscrição. 
Valor da Inscrição: R$ 175,00 (cento e setenta e cinco reais). 
Encerramento inscrições: 01/10/2021, até as 17h00min. 
Data limite para envio dos nomes beneficiados de hospedagem: 27/09/2021. 
A FPCG somente aceitará as inscrições após o envio do comprovante de deposito da 
taxa de inscrição. Os jogadores/as com direito ao benefício de estadia, somente terão 
suas inscrições garantidas, desde que sejam feitas dentro do prazo estabelecido, de 
acordo com este programa. Somente terá direito a devolução da inscrição, o jogador 
que comunicar sua desistência por escrito à Federação Paranaense e Catarinense de 
golfe, via e-mail: financeiro@fpcg.com.br, até a data de encerramento das inscrições. 
 
 

HORÁRIO DE 
SAÍDA 

Os horários estarão disponíveis no site da FPCG (www.fpcg.com.br), no sistema Bluegolf 
(www.cbg.bluegolf.com) e nos murais informativos do clube. 
Sendo o horário do 1º dia de jogo disponível partir das 12:00 horas do dia 08/10/2021 
(treino).  
 
 

TREINO O campo estará aberto para volta de treino na sexta-feira dia 08/10/2021 a partir das 
07:00hs. As saídas dos buracos 01 e 10 estarão fechadas a partir das 16h00min. 
*Cada jogador inscrito terá direito a um balde de bolas de drive range (30 bolas) por 
dia, sendo um treino, e três dias de competição. 
 
 

DESEMPATE 1º lugar - Play-Off, Sudden Death, em todas as categorias masculinas e femininas. Em 
caso de impossibilidade de realização de Play-Off, o desempate do primeiro lugar 
seguirá o critério de melhor escore nos últimos 18, 9, 6, 3 e 1 buracos. 
- Demais colocações - Melhor escore dos últimos 18, 9, 6, 3 e 1 buracos. Persistindo o 
empate, será realizado sorteio para definição da colocação.  
 
 

REGRAS ➢ O Campeonato será regido pelas regras do Royal and Ancient Golf Club of St. 
Andrews, CBGolfe Hard Card e pelas regras locais do Clube, cabendo as 
decisões, inapeláveis, à comissão do torneio 

➢ O uso de telefone celular é permitido apenas para consulta de informações no 
aplicativo CBG Bluegolf. Quaisquer outros equipamentos eletrônicos utilizados 
pelo jogador e/ou seu caddie durante a volta estipulada será passível de 
penalidade por infração a essa condição do campeonato na primeira instância: 2 
tacadas; na reincidência desclassificação.  

https://www.fprgolfe.com.br/ficha-de-inscricao-tour-nacional-de-golfe-juvenil-etapa-pr/
https://www.fprgolfe.com.br/ficha-de-inscricao-tour-nacional-de-golfe-juvenil-etapa-pr/
mailto:financeiro@fpcg.com.br
http://www.fpcg.com.br/
http://www.cbg.bluegolf.com/
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➢ LIBERADO O MEDIDOR DE JARDAS E PODE SER O CELULAR, DESDE QUE SEJA 

USADO PARA MEDIR JARDAS.  
➢ Para o caso de interrupção de jogo, serão utilizados os seguintes sinais: 

                * Rojão: Parar o jogo 
                * Rojão: Recomeçar o jogo 

➢ Não será permitido o uso de Golf Carts (penalidade: desclassificação). 
➢ Cadência de Jogo:(Jogo Lento): Haverá cronometragem e o jogo lento será 

penalizado. As normas de ritmo de jogo e aplicação das penalidades ficarão à 
disposição e fazem parte integrante deste regulamento. A volta convencional 
definida pela comissão é de 18 buracos, portanto NÃO será permitido parar 
entre os buracos 09 e 10 (ou entre 18 e 1, caso tenha iniciado o jogo no 10). 

➢ A Comissão do Torneio se reserva o direito de corrigir e/ou alterar o Horário de 
Saída. 

➢ Os pais, responsáveis ou espectadores que desejarem acompanhar o jogo de 
seus filhos e/ou amigos deverão manter distância mínima de 50 jardas dos 
mesmos, sob pena de desclassificação do golfista.  

➢ Comportamento anti-desportivo: A FPCG será rigorosa com os jogadores, 
aplicando a regra 1.2a e a seção de Etiqueta do livro de regras, cujas 
penalidades incluem a desclassificação do jogador. 

➢ A Comissão do torneio reserva-se o direito de reduzir o número de voltas a 
serem jogadas e/ou fazer o corte de jogadores, após 36 buracos, por motivo de 
força maior. 
 
 

CADDIES Será permitido o uso de caddies, para as categorias D e E. Porém não serão permitidos 
pais ou acompanhantes como caddies. 
 *As jogadoras da categoria “D” feminina que fizerem o uso do caddie não pontuarão 
no Ranking Mundial e no Ranking Nacional da categoria A. 
 
 

HOTEL OFICIAL COMFORT SUITES LONDRINA  
Rua Edwy Taques de Araújo, 250, Gleba Palhano, Londrina, PR 
 
Tipo de Apartamento: Superior (piso laminado) 
INDIVIDUAL: R$180,00 (+3% de ISS + R$ 2,00 Room Tax) 
DUPLO: R$220,00 (+3% de ISS + R$ 2,00 Room Tax) 
 
Reservas: 
Palavra chave: TORNEIODEGOLFE  
Tel: (43) 2103-9100 | Whatsapp (43) 98824-9096 
E-mail: reservas.csl@atlanticahotels.com.br    
 
www.comfortsuiteslondrina.com.br       
 
 

mailto:reservas.csl@atlanticahotels.com.br
http://www.comfortsuiteslondrina.com.br/
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TRANSPORTE AEROPORTO DE LONDRINA: 

Dia 08/10 – Aeroporto / Clube: 10:50hrs aeroporto Governador José Richa 
Dia 11/10 – Clube / Aeroporto: Após premiação.  
 
*As informações dos voos deverão ser enviadas até dia 1º de outubro de 2021 para 
(admgolfe@fpcg.com.br). A FPCG não se responsabiliza por informações enviadas após 
esta data.  
 
TRANSFER LOCAL: 
Serão informados diariamente através de comunicados no quadro de avisos do Clube e 
no Blue Golf. Não haverá paradas intermediárias nos trajetos do transfer oficial. 
A prioridade no transfer é sempre do jogador (a) inscrito (a) no torneio.   
 
TRANSPORTE PARA OS JUVENIS DA FPCG: (Curitiba > Londrina > Curitiba) 
Saída de Curitiba para Londrina (quinta-feira 07/10/2021) 

➢ 23:30hs - Alphaville Graciosa Clube (Av. Tomaz Edison de Andrade Vieira, 825 – 
Pinhais PR) 

➢ 00:30hs - Clube Curitibano  Água Verde  (Portaria da Rua Pettit Carneiro – 
Curitiba PR).  

Retorno: (segunda-feira 11/10/2021) após a premiação do torneio.  
 
*Os interessados devem enviar os dados (Nome, RG, data de nascimento e telefone) 
para o e-mail admgolfe@fpcg.com.br ou WhatsApp 41-98817-7866 (João Rodolfo). 
Para os acompanhantes será cobrado uma taxa de R$150,00 (ida e volta), a prioridade 
das vagas são para os jogadores juvenis participantes do torneio.  
 
 

ALIMENTAÇÃO Almoço – Será divulgado em breve.  
Jantar – Será divulgado em breve  
 
 

PREMIAÇÃO Na segunda-feira dia 11 de outubro, logo após o término dos jogos. 
 
 

COMISSÃO Comissão do torneio: Antônio Douat, João Rodolfo e Rodolfo Fuganti 
Comissão de Arbitragem: Arbitro nível 3, Edione Nogueira e Adriano Herrero.  
Diretor do torneio: Antônio Douat  
 
 

CONDUTA ANTI 
DESPORTIVA  

O golfista que tiver uma conduta esportiva não compatível com os padrões do golfe, 

dentro do campo ou em qualquer ambiente do evento (restaurantes, hotéis, clubes, etc.), 
terá sua inscrição recusada para as demais fazes do Circuito, dependendo da gravidade 

de seu ato. O golfista será responsável também pela conduta de seus acompanhantes 

mailto:admgolfe@fpcg.com.br
mailto:admgolfe@fpcg.com.br
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(pais, amigos, técnicos, etc.), em qualquer ambiente do evento. As punições serão as 

mesmas impostas pelo Código de Conduta Ética da CBGolfe disponível no site da CBGolfe 
ou no link: https://www.cbg.com.br/regulamentos/codigo-de-conduta-e-integridade/  

  

1º - Violações do código de comportamento no campo de golfe incluem: linguagem 

abusiva, jogar tacos, falsificação de resultados, infrações não acusadas das regras, 

desacato a voluntários ou membros da comissão, estragos ao campo, fumar ou mascar 

produtos de tabaco, uso de drogas ou álcool determinadas para o torneio, ou, nas voltas 

de prática, abandonar (sem motivo justificável) o torneio no meio de uma volta sem 

autorização expressa, ou, qualquer outro comportamento indigno. 
 

2º - Violações do código de comportamento fora do campo de golfe incluem: qualquer 

uso ou associação com drogas e álcool, fumar, vandalismo, comportamento abusivo e 

desrespeitoso para com seus anfitriões, suas famílias ou propriedades, com diretores, 

capitães ou responsáveis pela delegação da qual estiverem fazendo parte, utilização de 

bicicletas, golf carts, veículos automotores (motos, jet sky e similares) ou qualquer outro 
que ofereça risco a integridade física do jogador. 

  
3º - A Confederação Brasileira de Golfe poderá dar autoridade à Comissão do torneio 

(conforme regra 1.2b do Livro de regras) para estabelecer um Código de Conduta, que 

será adotado como uma Regra Local. 

  
  
CÓDIGO DE CONDUTA PARA O TORNEIO 

  

Durante uma competição o jogador poderá ser sancionado por infrações ao presente 

Código de Conduta da CBGolfe, vigente para suas competições oficiais, além das 
previstas no Código de Conduta e Ética da CBGolfe, que pode ser consultado aqui. 

O Código de Conduta para o torneio se aplica também ao caddie do jogador, podendo ser 

o jogador sancionado pelas ações do caddie durante a competição. 

  

As condutas consideradas faltas ao Código de Conduta são as seguintes: 

1- Não atuar com integridade e honestidade durante o jogo. 

2- Prejudicar intencionalmente o campo, provocando danos ou omitindo reiterada e 

deliberadamente os cuidados com ele.  

3- Abusar dos tacos ou equipamento em demonstrações de frustração ou ira.  

4- Usar expressões e/ou gestos vulgares, insultantes ou inadequados. 

5- Faltar com o respeito a jogadores, árbitros, membros da organização e espectadores. 

6- Vestir-se inadequadamente e não acatar as orientações que as autoridades da 

competição façam a respeito. 

7- Não acatar as medidas e protocolos de previsão sanitária (COVID 19) estabelecidas 

pela Comissão Técnica da competição. 
8- Usar celulares ou outro equipamento fora do permitido pela Comissão Técnica, 

prejudicando outros jogadores. 
Em caso de infração a esse Código de Conduta os jogadores poderão receber as seguintes 

sanções: 

https://www.cbg.com.br/regulamentos/codigo-de-conduta-e-integridade/
https://www.cbg.com.br/wp-content/uploads/2021/06/CBGOLFE-2021-04-20CodigodeCondutaeIntegridade.pdf
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- Advertência: para casos de pouca gravidade e de primeira ocorrência. 

- Uma tacada de penalidade: para casos de reincidência após uma advertência, ou por 
uma infração considerada mais grave pela Comissão Técnica. 

- Penalidade geral: para casos de reincidência depois de ter recebido uma tacada de 

penalidade, ou para casos de infração muito grave em primeira ocorrência. 

- Desclassificação: para casos de reincidência após ter recebido penalidade geral, ou por 

uma séria infração por má conduta grave, contrária ao espírito do jogo. A má conduta 

grave será avaliada tomando como referência os exemplos citados na interpretação 

1.2a/1 das Regras de Golfe. 

  

As advertências e sanções serão cumulativas para o restante de uma volta e do 

campeonato. 

As penalidades serão aplicadas ao buraco onde foi cometida a infração. 

Se a infração acontecer entre o jogo de dois buracos, a penalidade será aplicada ao 

seguinte buraco. 

Se a infração acontecer depois de finalizar o último buraco da volta, a penalidade será 

aplicada a esse último buraco. 

A Comissão Técnica poderá aplicar sanções por atos informados ou conhecidos depois de 

finalizada a competição, incluindo ocorrências fora do campo. 
  

No caso de uma punição, tanto do jogador como de seus pais, AMBOS poderão 
apresentar sua defesa à Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva 
da Confederação Brasileira de Golfe dentro de quarenta e oito horas a partir da referência 

em súmula. A Comissão Disciplinar examinará todo o material submetido, incluindo o 

relatório da comissão do torneio onde a infração ocorreu, para, então, proferir sua 

decisão. Qualquer jogador punido, não terá direito às vantagens do ranking a que estiver 
incluído. 

 

DEZ PRINCIPIOS 
FUNDAMENTAIS 

NO GOLFE  

1. Quando for cumprimentar alguém e estiver de chapéu ou boné, tire-o para o 
cumprimento.  

2. Quando entrar em um lugar fechado e estiver usando chapéu ou boné, tire-o enquanto 
permanecer no lugar.  

3. Quando estiver atrasado no jogo, não espere que peçam passagem, ofereça com 

cordialidade e boa vontade a quem o segue.  

4. Cumprimente sempre seu adversário pelas boas jogadas com palavras ou 

simplesmente com pequenos bons gestos. Se ele ganhar, felicite-o com alegria sincera e 

bom humor.  

5. Seja justo, estrito e honesto na aplicação das regras do jogo. Muitas vezes ocorre que 

nós sejamos nossos próprios juízes.  
6. Diante de qualquer contrariedade em seu jogo, não perca nunca os bons modos ou a 

boa linguagem.  
7. Se estiver representando o seu clube, federação ou país lembre-se que seus deveres e 

responsabilidades são dobrados, com você mesmo e com o órgão que você está tendo a 

honra de representar.  
8. Se vista de forma adequada para o jogo. Existem normas de etiqueta e bom gosto que 

devem ser respeitadas.  
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9. Durante o jogo, preste muito atenção na recolocação dos divots, piques nos greens, 

rastelar as bancas sempre que cair nelas, e os demais cuidados tão importantes para a 
manutenção apropriada dos campos. Nesse sentido, deve-se ter especial consideração e 

respeito a todos os que dedicam horas e trabalho para benefício do campo e do jogo, 

desde o Capitão até todo o pessoal encarregado. 

10. Respeite sempre as normas e regras locais, lugares de permanência, horários e zonas 

de prática permitidas. Mantenha-se atento ao jogo do seu companheiro ou adversário de 

forma a não atrapalhar o seu jogo no momento das tacadas. O silêncio e o seu 

posicionamento são importantes durante as tacadas dos outros jogadores. 

 

 


