31° CAMPEONATO ABERTO DE GOLFE DO ESTADO DO PARANÁ
Datas

- 16 junho (quinta-feira) – Dia de treino,
Os Tees dos buracos 01 e 10 estarão fechados à partir das 15:30h.
- 17,18 e 19 de junho – 1º Cat. (Masc e Fem.), cat. M1 e F1 - (54 buracos).
- 18 e 19 de junho – Cat. F2, F3 E M2, M3 E M4- (36 buracos).

Local

Maringá Golf Club
Endereço: Km-81 PR-317 Saída para Iguaraçu - PR, 87035-510

Categorias /
Premiação /
Modalidade

MASCULINO
1ª Categoria: Campeão e Vice-Campeão (Stroke play), Tee amarelo
M1 - Índex até 8,5: 1º, 2º e 3º lugares (Stroke play), Tee amarelo
M2 - Índex de 8,6 a 14: 1º, 2º e 3º lugares (Stroke play), Tee azul
M3 – Índex de 14,1 a 22,1: 1º, 2º e 3º lugares (Stroke play), Tee azul
M4 – Índex de 22.2 a 36: 1º, 2º e 3º lugares (stableford) – Tee branco
FEMININO
1ª Categoria: Campeã e Vice-Campeã (Stroke play), Tee branco
F1 - Índex até 16,0: 1º, 2º e 3º lugares (Stroke play), Tee branco
F2 – Índex de 16,1 a 23,7: 1º, 2º e 3º lugares (Stroke play), Tee Vermelho
F3 – Índex de 23,8 a 36: - 1º, 2º e 3º lugares (stableford), Tee vermelho
*Prêmios acima não acumuláveis

Inscrições

Deverão ser efetuadas exclusivamente através da ficha de inscrição Online no Site da FPCG.
CLIQUE AQUI
Encerramento: Até às 17h do dia 10/06/2022, ou até atingir o número limite de vagas.

Procedimentos

A inscrição somente será confirmada mediante o envio do comprovante de depósito ou transferência
para o responsável Adriano Herrero, e-mail: financeiro@fpcg.com.br
BANCO BRADESCO (237)
AGÊNCIA: 1705
C/C: 3847-4
CNPJ: 77.750.123/0001-74
FEDERAÇÃO PARANAENSE DE GOLFE
PIX: CNPJ: 77.750.123/0001-74
Os (as) jogadores (as) beneficiados terão suas inscrições garantidas desde que façam suas fichas de
inscrição e pagamento dentro do prazo estabelecido até 03/06/2022 (sexta-feira). Inscrição do hotel
para os jogadores beneficiados até 03/06/2022. Para os beneficiados do ranking nacional será
respeitada a data limite imposta na circular de convocação da CBGOLFE.
Será desistente somente o (a) jogador (a) que comunicar por escrito à Federação Paranaense de Golfe,
via e-mail: financeiro@fpcg.com.br
Até a data limite de encerramento das inscrições, não sendo, sob qualquer hipótese, devolvido o valor
correspondente à taxa de inscrição, após essa data.
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Valor de
inscrição

Limite de vagas

Ranking

Categoria de índex até 8,5 masculino e até 16,0 feminino:
Adulto - R$ 600,00 (54 buracos)
Categoria M2, M3 e M4
Adulto – R$ 400,00 (36 buracos)
Categorias F2 e F3
Adulto – R$ 400,00 (36 buracos)
Juvenil – R$ 200,00
Limite de vagas: 120 vagas.
• Para inscrição nos torneios válidos para o ranking nacional e mundial, os jogadores deverão ter
handicap oficial. A Federação organizadora do torneio deverá reservar 50% das vagas determinadas do
evento para a categoria “scratch” (cavalheiros e damas) e, dentro deste número de 50%, reservar a
metade das inscrições na categoria “scratch” para jogadores de outros estados, até 10 dias corridos
após a abertura das inscrições do Campeonato.
• Para torneios válidos para o ranking nacional e mundial não é permitido alteração de handicap para
inclusão de jogadores em determinada categoria, salvo se constar no programa do torneio o limite de
alterações (em número de strokes ou percentual de handicap) e o programa estiver aprovado pela
área técnica da CBGolfe.
• A Federação organizadora do torneio deverá reservar inscrições para os 10 (dez) primeiros colocados
no RNM (Ranking Nacional Masculino), 7 (sete) primeiras colocadas no RNF (Ranking Nacional
Feminino), assim como para os juvenis masculinos e femininos beneficiados das Federações, até 10
dias corridos após a abertura das inscrições do
*A FPCG reserva o direito de alterar o número de vagas para cada categoria, após o prazo de garantia de
vagas estabelecido pela CBGolfe.
Válido para os rankings Mundial WAGR, Nacional e Estadual FPCG.
Categoria M0 e F0, validade Ranking Nacional Amador e WAGR.
Categorias M0, M1, F0 e F1, validade ranking estadual categoria A.
Categorias F2,F3 E M2,M3 E M4, validade ranking estadual categoria B.

Horário de Saída

Estarão disponíveis aos interessados a partir do dia 15/06/2022 (quarta-feira) no site da Federação
Paranaense e Catarinense de Golfe, página oficial do torneio Sistema BlueGolf e na Secretaria do
clube.
Não haverá horário especial para nenhum(a) jogador(a).
Para a composição dos horários de saídas do 2º e 3º dias, serão considerados os resultados de cada
categoria.

Transporte

Será disponibilizado um transfer para os golfistas beneficiados do ranking: Quinta-feira: Aeroporto de
Maringá/Clube, às 11:00
E nos dias de jogos: Trecho Hotel/Clube/Hotel
Domingo: Clube/Aeroporto, após cerimônia de premiação

Regulamento

- O Campeonato será regido pelas regras do Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews, CBG Hard
Card 2022 e pelas regras locais do Maringá Golf Club, cabendo as decisões à Comissão de Árbitros,
inapeláveis.
- Somente serão aceitas as inscrições de jogadores(as) que tenham handicap oficial da Federação
Paranaense e Catarinense de Golfe e/ou de outras Federações ou Clubes de Estados sem Federação
filiados diretamente à Confederação Brasileira de Golfe.
- Será considerado válido o handicap gerado no dia 15/06 de 2022.
- Não Será permitido o uso de Golf Carts para a 1° categoria (M0) as demais categorias estão liberadas.
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- Para o caso de interrupção de jogo, serão utilizados fogos de artifício.
- A Comissão do Torneio se reserva o direito de corrigir e/ou alterar o Horário de Saída.
- Corte: A comissão se reserva o direito de fazer cortes após 36 buracos, baseada em motivos de força
maior.
- A FPCG aplicará A regra 5.3.a. que trata da hora de saída de forma rigorosa, ou seja, o
descumprimento por qualquer jogador acarretará sua DESCLASSIFICAÇÃO.
- Normas da CBGOLFE: A inscrição e participação dos jogadores na competição implicam
automaticamente em concordar, aceitar e cumprir com:
Política Antidoping CBGolfe:
https://www.cbg.com.br/regulamentos/politica-antidoping-do-golfe/
Código de Conduta Esportiva CBGolfe:
https://www.cbg.com.br/wpContent/uploads/2021/09/CodigodeCondutaEsportivaCBGolf e.pdf
Código de Conduta e Integridade CBGolfe:
https://www.cbg.com.br/regulamentos/codigo-de-conduta-e-integridade/
Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD):
“Reconhecer que as informações pessoais fornecidas pelo(a) participante no campeonato podem ser
armazenadas eletronicamente ou de outra forma, e acessadas por funcionários da ORGANIZADORA
DO EVENTO, agentes e contratados, de acordo com a legislação e as práticas de proteção de dados
atual, para fins de inscrição no curso, procedimentos de logística de viagem, cadastramento no
sistema de banco de dados da CBGolfe/FPCG, prestações de contas aos órgãos fiscalizadores,
divulgação do apoio fornecido pela CBGolfe.
Reconhecer que as informações pessoais poderão ser compartilhadas, quando estritamente
necessário, para terceiros para a execução dos serviços acima elencados.
Reconhecer que as informações pessoais fornecidas serão mantidas pela ORGANIZADORA DO EVENTO
sob arquivo estritamente pelo tempo necessário para o cumprimento dos serviços acima elencados.
Após concluído a presente capacitação, os dados pessoais acima citados serão destruídos, salvo
aqueles que forem necessários para cumprimento de obrigação legal e/ou exigidos para prestações de
contas para a CBGolfe.
O(A) participante do torneio autoriza a utilização dos seus dados pessoais conforme a finalidade acima
estabelecida, consentindo de forma livre, inequívoca e devidamente.”
Desempate

1ª Categoria: 1º lugar “Play-off sudden death” em buraco a ser determinado pela Comissão.
Demais colocações e categorias melhor resultado dos últimos 18, 9, 6, 3 e 1 buraco(s).

Hotel Oficial

HOTEL METRÓPOLE MARINGÁ
AV. XV DE NOVEMBRO 470 - CENTRO - MARINGÁ PR.
44-3221-8100 / 44- 98433-0410 (WHATSAPP)
reservas@hotelmetropolemaringa.com.br
Setor de Reservas
www.hotelmetropolemaringa.com.br
Palavra Chave – “Aberto do Paraná”
- Apartamento Superior Single: R$ 205,00 (mais 3% ISS)
- Apartamento Superior Duplo: R$235,00 (mais 3% ISS))
- Apartamento Master Single: R$235,00 (mais 3% ISS)
- Apartamento Master Duplo: 265,00 (mais 3% ISS)
*Incluso Café da manhã.
* Garagem R$20,00 / diária.
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Social

Coquetel de encerramento 19/06/2022

Comissões

Do Torneio:





Diego Veiga,
Mauricio Leão
Rafael Laurnagaray

Árbitros:




François Cazabon – Árbitro nível 3
Adriano Herrero – Árbitro nível 2

Diretor do torneio:



Rafael Laurnagaray

PATROCINIO





Proesporte:
Copel
Bergerson

ORGANIZAÇÃO




Federação Paranaense e Catarinense de Golfe
Maringá Golf Club
Confederação Brasileira de Golfe



