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LOCAL: Graciosa Country Club 
Av. Munhoz da Rocha, 1146, Cabral – Curitiba – Paraná 
 
 Estacionamento:  
O Clube não disponibiliza de vaga de estacionamento para os participantes que 
não são sócios do clube.  
 

DATA: - Dias 05 e 06 de fevereiro de 2022 - (jogos) 

- Dia 04 de fevereiro de 2022- (treino).  

*O Tee do buraco 01/10 estará fechado a partir das 16h00.  

 

MODALIDADES: Será jogado em 36 buracos na modalidade Stroke Play - Four-Ball Americana  
Será utilizado 85% do Course Handicap de cada jogador.  
 
Four-Ball Americana: (Cada jogador jogará com seus strokes no buraco aplicável) 
 

CATEGORIAS / 

PREMIAÇÃO 

PARA A DUPLA 

 

*Scratch soma dos índex até 28 

Campeões e Vice-Campeões 

* Soma do index até 28,0  

1º, 2º e 3º lugares (net) 

* Soma dos index 28.1 a 56,0 

1º, 2º e 3º lugares (net) 

Prêmios acimas não cumulativos.  

Prêmios Especiais:  

*Longest drive e near pin (masculino e feminino) 

 

ATENÇÃO: - Poderão ser formadas duplas MASCULINAS, FEMININAS OU MISTAS, as quais 
disputarão em uma única categoria. 

- A diferença entre os handicaps index da dupla não poderá exceder a 10 Strokes. 

- A categoria será definida pela soma dos handicaps index dos jogadores. 

INSCRIÇÕES 

 

 

 

R$ 300,00 por jogador (R$ 600,00 por dupla).  Juvenil 150,00 por jogador.  
Deverão ser feitas exclusivamente pelo site da FPCG:  
Clique aqui e faça sua Inscrição Online:  
Deposito:  
Banco Bradesco 
Ag: 1705 CC: 3847-4 
Federação Paranaense de Golfe 
PIX: CNPJ: 77.750.123/0001-74 
 

https://www.fprgolfe.com.br/ficha-de-inscricao-aberto-de-duplas-da-fpcg/
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Data Limite para recebimento de inscrições: 01/02/2022 – às 16h00. 
A dupla que não enviar o comprovante do pagamento da taxa de inscrições até 
24hrs após o envio da inscrição não terá sua vaga garantida.  
 
As Vagas serão preenchidas conforme a ordem das inscrições recebidas  
Será aceito o cancelamento da inscrição até a data limite para a inscrição, sendo 
que após esta data não será devolvida a taxa de inscrição. O pedido de 
cancelamento deve ser enviado para o e-mail financeiro@fpcg.com.br  

HOSPEDAGEM HOTEL INTERCITY CURITIBA 

Rua Constantino Marochi, 591, Alto da Glória, Curitiba – PR 

Tarifas especiais utilizando a palavra-chave: “FPCG GOLFE” 

Valor diária apto single ou double: R$ R$ 179,00 + 5% ISS.  

incluso café da manhã e internet. 

As reservas deverão ser efetuadas pela Central de Reservas: 
reservas.curitiba@intercityhoteis.com.br, ou telefone 0300 210 7700.  

NÚMERO DE 
PARTICIPANTES: 
 

 
88 jogadores (44 duplas).  

REGRAS: - 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. 

- A Regra 5.5b fica modificada desta forma: Entre o jogo de dois buracos, um 
jogador não pode: dar qualquer tacada de treino perto ou dentro do green do 
buraco recém completado, ou testar a superfície daquele green esfregando-a ou 
Rolando uma bola. 
 
- 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. 

- Será permitido o uso de Golf Carts. Podendo ser vetado o uso, dependendo das 
condições do campo. 

– Cadência de Jogo: a Comissão do Torneio seguirá as determinações das regras 
vigentes a partir de 2019 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. 

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

- O Handicap Índex válido para o torneio será o gerado no dia 03 de fevereiro de 
2022.  

mailto:financeiro@fpcg.com.br
mailto:reservas.curitiba@intercityhoteis.com.br
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HORÁRIOS DE 
SAÍDA: 

- Estará à disposição dos interessados a partir das 13h00min do dia 04 de 
fevereiro no site da FPCG www.fpcg.com.br  

TEES DE SAÍDA Masculino: 

Index até 14,0 - Tee Preto 

Index acima de 14,1 - Tee Azul 

Feminino: Todas as categorias - Tee Vermelho 
 

DESEMPATE: - 1º Lugar Gross de cada categoria, ‘’Play off sudden death’’ no(s) buraco(s) a ser 
definido pela comissão. *em caso de falta de luminosidade para jogar o Play off, 
o desempate será feito pelo melhor resultado nos últimos 18, 9, 6, 3 e 1 buracos.  

 Todos os outros empates, melhor resultado nos últimos 18, 9, 6, 3 e 1 buracos. 

PROGRAMAÇÃO 
SOCIAL: 

Sábado (05/02) Lounge, mesa de antepasto e drinks.  

Domingo (06/02) Lounge com coquetel e premiação.  

COMISSÕES:  Comissão do Torneio: Diego Veiga, Mauricio Leão e Rafael Laurnagaray,  

Diretor do Torneio: Rafael Laurnagaray 

Arbitragem: Tiago Ogawa, Jose Bianeck e Mauricio Leão.  

 

http://www.fpcg.com.br/

