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PREÂMBULO
1. O presente Manual tem em consideração os objetivos maiores da FPCG,
quais sejam de ampliar o número de golfistas no âmbito de sua jurisdição e
de

aprimorar

tecnicamente

a

prática

do

golfe,

promovendo

a

competitividade dentro do espírito desportivo e de critérios técnicos
definidos.
2. Os Rankings da Federação Paranaense e Catarinense de Golfe Masculino e
Feminino, para a temporada 2022, se regem por este Regulamento.
3. Todos os torneios válidos para os Rankings serão regidos pelas Regras do
Golfe & do Golfista Amador aprovadas pela R&A e USGA.
4. O presente Regulamento entra em vigor a partir do primeiro torneio válido
para os Rankings Paranaense e Catarinense de 2022, ficando revogadas as
disposições contrárias.
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CAPÍTULO I – TORNEIOS
1. Requisitos básicos
1.1.
Horário de saída: As saídas deverão ser, no mínimo, de 9 (nove) em 9
(nove) minutos, preferencialmente em grupos de 3 (três), com opções de
saída pelos tees dos buracos 1 (um) e 10 (dez) e opção de saída simultânea
em todos os buracos (shot gun).
1.1.1. Os horários de saída deverão ser divulgados com no mínimo 1 (um)
dia de antecedência, no clube, site da FPCG.
1.2.
Vistoria do campo: A averiguação do campo (marcações e regras
locais) será realizada pelo Representante Técnico da FPCG em até 24 (vinte
e quatro) horas antes do início do torneio.
1.3.
Apoio técnico: O clube anfitrião deverá proporcionar todo o apoio
técnico ao Árbitro Oficial e ao Representante Técnico da FPCG.
1.4.
Critério de desempate: Para todos os torneios válidos para o Ranking
FPCG, o critério de desempate será o melhor resultado dos últimos 18, 9, 6, 3
e 1 buraco(s). Com exceção da disputa do primeiro lugar da 1ª Categoria
(Gross) que deverá, sempre que possível, ser disputada em um play-off em
morte súbita. Caso as condições climáticas e/ou a falta de luz não estejam
favoráveis para a decisão do play-off, a decisão passa para o melhor
resultado dos últimos 18, 9, 6, 3 e 1 buraco(s).
1.5.
Taxa fundo de incentivo ao esporte: O clube anfitrião deverá repassar a
FPCG o valor referente a 10% do valor total arrecadado nas inscrições de
seu Campeonato Aberto, valor este que será destinado ao fundo de
incentivo ao esporte.
2. Do programa do torneio
2.1.
O programa do torneio deverá ser enviado para a FPCG com 40
(quarenta) dias de antecedência para a sua revisão final, sendo que a FPCG
terá, a partir de então, três dias úteis para devolvê-lo ao clube com
sugestões, se necessário.
2.2.
O clube anfitrião do evento deverá divulgar o programa para as
Federações e Clubes com até 30 (trinta) dias antes do início do mesmo
contendo, no mínimo, as seguintes informações:
- Data
- Local
- Modalidade de jogo
- Categorias
- Valor da inscrição
- Data limite da inscrição
- Data do handicap índex a ser utilizado
- Premiações
- Nome do Diretor do Torneio e/ou da Comissão do Torneio.
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2.3.
Reserva de vagas: O Clube anfitrião deverá reservar inscrição para os
seguintes jogadores: 3 primeiros colocados no Ranking Estadual da 1°
categoria Masculina, as 3 primeiras colocadas no Ranking Estadual da 1°
categoria Feminina, até 15 dias antes do início do torneio.
2.4.
Elegibilidade: Somente poderão se inscrever para o torneio válido para o
Ranking os jogadores que possuam Handicap Índex oficial da FPCG e em
dia com suas mensalidades, ou das outras federações do Brasil. Em caso de
jogadores estrangeiros, ou nacionais não residentes no País, a elegibilidade
será determinada pelo handicap da federação ou associação do país de
residência desde que esta siga as diretrizes de handicap da R&A e USGA em
conformidade com o World Handicap System.
2.4.1. Refiliação: Os jogadores que solicitaram o desligamento do seu
handicap índex, somente poderão participar de torneios válidos para o
Ranking após 4 meses ativos, a contar da data de refiliação.
2.5.
Taxa de inscrição: O valor da taxa de inscrição limita-se a R$200,00
(duzentos reais) por dia de competição. Já para jogadores da categoria
Juvenil o valor ficará limitado ao valor máximo de R$ 200 (duzentos reais)
para toda a competição, independentemente da quantidade de dias de
duração.
3. Dos tipos de torneios
3.1.
Os torneios do Ranking da FPCG serão classificados em 3 (três)
categorias: A, B e C. A diferenciação entre eles se dará pelo quadro de
pontuação para o Ranking FPCG, e pelo cumprimento dos requisitos do
clube organizador e da Federação.
3.2.
Fica a critério do clube organizador escolher em qual categoria o seu
campeonato será enquadrado.
3.3.
Caso o clube organizador deixe de cumprir os requisitos, a FPCG se
coloca no direito de alterar a categoria do evento ou não validar para o
ranking.
3.4. Dos requisitos por tipo de torneio
A tabela abaixo define requisitos para os 3 (três) tipos de torneios:
RESPONSABILIDADES
CLUBE ORGANIZADOR

CAT.
A

✓ Jogados em 54 buracos (3
dias);
✓ Atender todos os requisitos do
Manual de Normas da CBG
2022;
✓ Atender todos os requisitos dos
torneios de categoria B;

FPCG

✓ Atender todos os requisitos
do Manual de Normas da
CBG 2022;
✓ Atender todos os requisitos
dos torneios categoria “B”;
✓ Inscrições através da FPCG;
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✓ Limite de 30% do total de vagas ✓ Apoio nas atividades sociais
para o organizador.
e/ou desportivas.

✓
✓
✓
✓

CAT.
B

✓

✓
✓

✓

✓

✓
✓

CAT.
C

RESPONSABILIDADES
CLUBE ORGANIZADOR
FPCG
Campo de no mínimo 9
✓ Atender todos os requisitos
buracos;
dos torneios tipo “C”;
Atender todos os requisitos dos ✓ Envio de 2 (dois)
torneios tipo “C”;
representante da FPCG para
Definir e divulgar hotel oficial
apoio na organização do
com o preço da diária;
evento;
Disponibilizar, no último dia de
✓ Oferecer ônibus para
jogo, duas pessoas para
transporte de jogadores;
exercer a função de placaristas ✓ Mínimo de 15 jogadores
de campo;
(ônibus);
Fornecer aos jogadores da 1ª
✓ Disponibilizar inscrição online,
categoria informação referente
via site FPCG;
a posição das bandeiras;
✓ Disponibilizar arbitro oficial;
Oferecer os benefícios,
✓ Oferecer os benefícios
conforme item 10.1.1;
conforme item 10.1.2;
Disponibilizar infraestrutura na
✓ Atualização de resultado
sede (restaurante, vestiário,
durante o jogo.
casa de tacos);
✓ Contratar 1 (um) staff para
Cartaz de divulgação do
apoio no resultado parcial,
campeonato (Impresso e
sistema Bluegolf.
digital);
Uma pessoa para
desempenhar a função de
Starter;
Um Golf Cart para arbitragem;
Pontos de água e frutas no
campo.

RESPONSABILIDADES
CLUBE ORGANIZADOR
FPCG
✓ Jogados em 36 buracos (2
✓ Envio de 1 (um)
dias);
representante da FPCG
✓ Troféus para premiados
para auxílio na organização
conforme o programa;
do evento;
✓ Ao menos um evento social
✓ Sistema de resultados
durante o campeonato.
Bluegolf.
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CAPÍTULO II – RANKINGS
4. Dos Rankings da FPCG
Serão dois os rankings disputados pelos jogadores da FPCG:
4.1. Ranking de Benefícios
4.2. Ranking Estadual
5. Da participação dos jogadores
Só poderão participar dos Rankings da FPCG os jogadores/as que pertençam
aos clubes filiados e que estejam em dia com a tesouraria da Federação, assim
como os golfistas autônomos da FPCG, e que possuam Handicap Índex.
6. Das categorias
O Ranking Estadual será dividido nas seguintes categorias:
Masculino
M0 - 1° categoria Gross (índex até
8,5)

Feminino
F0 - 1° categoria Gross (índex até
16,0)

M1 – Índex até 8,5

F1 – Índex até 16,0

M2 – Índex de 8,6 a 14

F2 – Índex de 16,1 a 23,7

M3 – Índex de 14,1 a 22,1

F3 – Índex de 23,8 a 31,7

M4 – Índex de 22,2 a 32,9

7. Da pontuação dos torneios
A pontuação para ambos os Rankings será de acordo com o tipo de torneio,
conforme tabela abaixo:
Cat. A
1º lugar: 30 pontos
2º lugar: 22 pontos
3º lugar: 18 pontos
4º lugar: 15 pontos
5º lugar: 12 pontos
6º lugar: 9 pontos
7º lugar: 6 pontos
8º lugar: 3 pontos

Cat. B
1º lugar: 20 pontos
2º lugar: 15 pontos
3º lugar: 12 pontos
4º lugar: 10 pontos
5º lugar: 8 pontos
6º lugar: 6 pontos
7º lugar: 4 pontos
8º lugar: 2 pontos

Cat. C
1º lugar: 10 pontos
2º lugar: 7 pontos
3º lugar: 6 pontos
4º lugar: 5 pontos
5º lugar: 4 pontos
6º lugar: 3 pontos
7º lugar: 2 pontos
8º lugar: 1 pontos

7.1.
Empate: Quando houver empate entre os jogadores os pontos serão
somados e divididos pelo número de jogadores empatados, com exceção
em casos de desempate por play-off.
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7.2.
Bonificação: Será concedido um ponto de bonificação para cada
tacada abaixo do Score Base, nas categorias: 1° categoria Masculino e
Feminino. O Score Base é o “COURSE RATING” do campo multiplicado pelo
número de dias do torneio.
7.3.
Cancelamento de rodada: Nos casos em que houver cancelamento de
1(uma) rodada do torneio, por motivos de mau tempo ou por situação de
risco, e devidamente aprovado pela Comissão de Arbitragem do torneio, a
pontuação será reduzida em 30%, com arredondamento simples.

8. Do cálculo do Ranking Estadual
Todas as etapas ficarão validas para o Ranking Estadual, até que sua
pontuação seja substituída pela etapa do ano seguinte.
8.1.
Em caso de não realização da etapa no ano seguinte, o resultado deixa
de ser válido após 12 meses da realização do evento.
8.2.
O jogador (a) que migrar de categoria pela redução ou aumento de seu
Handicap Índex levará para a sua nova categoria 50% da pontuação que
possuir na ocasião. Caso retorne à categoria a qual pertencia
anteriormente, o jogador não terá seus pontos restabelecidos.
8.3.
Em caso de empate, o desempate se dará pelo maior número de 1º
lugares obtidos dentre as etapas validas. Se ainda assim perdurar o empate,
será considerado o maior número de 2º lugares, e assim sucessivamente.
8.4.
Da premiação do Ranking Estadual: Ao final do ano, serão premiados os
Campeões de todas as categorias do ranking com troféu e isenção de
inscrição para o Aberto do Estado do Paraná do ano seguinte.
CAPÍTULO III – BENEFÍCIOS E CONVOCAÇÕES
9. Benefícios
9.1 Do cálculo do Ranking de Benefícios
9.1.1. Participarão os atletas da 1ª categoria Masculina e 1ª categoria
Feminina.
9.1.2. Para definição do Ranking de Benefícios, serão considerados os pontos
dos 5 (cinco) últimos torneios disputados, sendo considerados os 3 (três)
melhores resultados obtidos pelo jogador.
9.1.3. No caso de empate na pontuação do Ranking de Benefícios, o critério
de desempate será a maior pontuação do último torneio e assim,
sucessivamente.

9.2.

Benefícios concedidos

Serão concedidos benefícios para todos torneios dos tipos A e B, válidos para o
Ranking Estadual.
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9.2.1. Isenção da taxa de inscrição: O clube organizador deverá isentar da
taxa de inscrição:
➢ O(a) primeiro(a) colocado(a) do Ranking de Benefícios, Masculino e
Feminino;
➢ O(a) melhor juvenil colocado(a) no Ranking de Benefícios, Masculino
e Feminino;
➢ O(s) primeiro(s) colocado(s) do Ranking Estadual das categorias: M1,
M2, M3, M4, F1, F2 e F3.
9.2.2. Hospedagem: A FPCG deverá pagar a hospedagem desde o dia de
treino até o encerramento do torneio para:
➢ O(a) primeiro(a) e segundo(a) colocado(a) do Ranking de
Benefícios, Masculino e Feminino;
➢ Os dois melhores colocados juvenis masculino do Ranking de
Benefícios;
➢ A melhor colocada juvenil feminina do Ranking de Benefícios.
9.2.3. Em caso de recusa do benefício, os mesmos não serão estendidos ao
próximo colocado.
9.2.4. Somente terá direito ao benefício o jogador que tenha participado de,
no mínimo, 3 (três) torneios nos últimos 12 meses.
9.3.

Benefício para Ranking Nacional

9.3.1. A FPCG irá beneficiar o(a) primeiro(a) colocado(a) do Ranking Estadual
da categoria Masculina e Feminina, receberão como incentivo o
reembolso do valor da inscrição do evento, para a disputa de torneios
de Ranking Nacional Adulto (N) realizados fora da jurisdição da FPCG.
9.4.
Benefício para o Tour Nacional Juvenil (N0)
9.4.1. A FPCG irá beneficiar com transporte e hospedagem o melhor juvenil e
o melhor pré-juvenil na Categoria A masculino e feminino. Não havendo
jogadores que atendam os critérios acima. A FPCG reserva-se ao direito
de fazer escolha técnica.
9.4.2. A FPCG enviará um representante como chefe de delegação.
9.5.
Da Perda dos Benefícios e Do Ressarcimento
O jogador beneficiado pelos Rankings da FPCG que durante o torneio para o
qual recebeu benefício(s) for desclassificado do mesmo por indisciplina, falta
grave, falta de etiqueta ou não comparecimento ao tee de saída ou
desistência durante jogo; ou, que durante o torneio demonstrar um
comportamento não adequado sofrendo advertências das pessoas
responsáveis, perderá o direito ao(s) benefício(s) e deverá ressarcir à FPCG e/ou
ao clube anfitrião os custos incorridos com os benefícios recebidos, perdendo
também os benefícios de convocações futuras durante o ano.
10. Convocações
10.1. Interfederações e demais torneios em equipe
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A participação no torneio Interfederações fica a critério da Diretoria da FPCG.
Em caso de participação, as equipes serão convocadas seguindo o seguinte
critério:
•
•

•

1º e 2º colocados no Ranking Estadual da FPCG;
Demais vagas preenchidas por escolha da Diretoria da FPCG, baseado
em critérios como desempenho técnico, comportamento, resultados e
colocações em outros rankings;
Em caso de recusa, as vagas serão preenchidas também por escolha da
Diretoria da FPCG.

O mesmo critério será aplicado para demais competições em equipe que a
FPCG participar.

DIRETORIA TÉCNICA
FEDERAÇÃO PARANAENSE E CATARINENSE DE GOLFE

9

