
 

             
 

BEST GOLF FEMININO 2022 
(1ª Etapa - Joinville) 

 

Data 26 de Maio de 2022 

Local Joinville Country Club – Estrada da Ilha, 4830 Fones: (47) 3489-9620 / 3489-
9630 
CEP 89.239-250 – Pirabeiraba – Joinville – SC 

Modalidade Stroke Play – 18 Buracos (Individual e por equipes 

 
Categorias  e 
premiações 

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 – 33,8 - 1º, 2º e 3º lugares  
• Premiação melhor net super sênior (≥ 76 anos de idade) 
. 
OBS: LIMITE TÉCNICO de 52 jogadoras  - shot gun   
. hcp de jogo máximo = 36 
 

Social Será oferecido almoço as jogadoras e participantes (Bebidas não 
inclusas). 
 Premiação e brindes  
Café da manhã ficará disponível das 8:30 as 10:00h 

Regulamento CIRCUITO BEST GOLF FEMININO 2022. O Campeonato será regido pelas 
regras do Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews, e regras locais do 
Clube, cabendo as decisões, inapeláveis, à comissão de golfe. 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).  Fica autorizado o uso de medidores de 
distância. Não será permitido marido ou familiar como caddie. Regra 5.2 - 
B: Fica proibido o treino de putts e chips sobre ou perto do green do último 
buraco jogado e qualquer outro buraco. Penalidade 2 strokes. Para o 
caso de interrupção de jogo, serão utilizados os seguintes sinais:* UMA 
nota de sirene: PARAR O JOGO. *DUAS notas de sirene: RECOMEÇAR 
JOGO. Cadência de Jogo: a Comissão do Torneio seguirá as 
determinações aprovadas no Regulamento best golf 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 



 

             
 

 

 

Inscrição   Pelos telefones/whatsapp 47-3489-9630 Daniele ou via e-mail 
daniele@joinvillecountryclub.com.br 
 
R$ 150,00  
 
As pessoas não jogadoras poderão participar do evento mediante 
pagamento da inscrição. 
 
BANCO DO BRASIL  Ag. 3155-0 c/c 113792-1 PIX CNPJ 81.144.800/0001-88 
Joinville Country Club   

 
Encerramento das 
Inscrições 

Dia 20/05/22  (sexta-feira)  as 17h. 

 
Desempate 

Melhor resultado, últimos 18, 9, 6, 3 e 1. 

 
 
Horário de Saída 

 

SHOT GUN  AS 10:00h  

 

Golf Carts e 
caddies 

O clube não oferece aluguel de Golf Carts e não possue servi;ços de 
caddie. As jogadoras poderão contratar seus próprios caddies, mas 
deverão informar nome completo e documento para ter acesso ao clube. 

COMISSÃO DE 
ARBITRAGEM 

Adriano Herrero 

Reginaldo Coelho 

João Rodolfo 

   


