Data

Local

Categorias
Premiação
Modalidade

VI Aberto das Cataratas
04 e 05 de Junho de 2022
03.06 – Volta de treino (Saídas só até às 16h00)
04.06 – 1º dia de competição
05.06 – 2º dia de competição
Wish Foz do Iguaçu
Av. das Cataratas, 6845 – Foz do Iguaçu – CEP: 85853-000
Fone: (45) 3521-3400
Masculino
Scratch - Campeão e Vice-Campeão (Stroke play 36 buracos)
M1 - Index até 8,5 - 1º, 2º e 3º lugares (Stroke play 36 buracos)
M2 - Index de 8,6 a 14 - 1º, 2º e 3º lugares (Stroke play 36 buracos)
M3 - Index 14,1 a 22,1 - 1º, 2º e 3º lugares (Stroke play 36 buracos
M4 Index 22,2 a 32,9- 1º, 2º e 3º lugares (Stableford 36 buracos)
Feminino
Scratch - Campeã e Vice-Campeã (Stroke play 36 buracos)
F1 - Index até 23,7 - 1º, 2º e 3º lugares (Stroke play 36 buracos
F2 - Index de 23,8 a 31,2 - 1º, 2º e 3º lugares (Stableford 36
buracos)
Juvenil
Melhor Gross e Melhor Net
*Prêmios acima não acumulativos
Premiação Especial
- Longest Drive: Buraco 12 (Masculino e Feminino)
- Nearest to the Pin: Buraco 05 (Geral)

- Cavalheiros R$400,00
- Damas R$350,00
Valor de inscrição
- Juvenil R$200,00
- Sócios Iguassu Falls Golf Club: R$350,00
- Acompanhante: R$ 160,00
- Via ficha de inscrição on-line no site www.fpcg.com.br
O pagamento da inscrição deve ser realizado no seguinte conta:
Banco Bradesco
Inscrição/Procedimentos Agencia: 3398
Conta corrente: 2398-1
CNPJ: 29.715.985/0001-13 (chave pix)
IGUASSU FALLS GOLF CLUB
O comprovante deve ser enviado juntamente com a ficha de
inscrição.
Demais informações: Miguel Palhota & Lucas Vicente
E-mail: golf@iguassufallsgolfclub.com.br
Fone: (45) 3521-3432
- Encerramento das inscrições até o dia 02/06/2022.
- Ou até o preenchimento das vagas por ordem de inscrição e
pagamento.
- Será desistente somente o (a) jogador (a) que comunicar por
escrito, via e-mail golf@iguassufallsgolfclub.com.br, até a data
limite de encerramento das inscrições.
- Os (as) jogadores (as) beneficiados do ranking estadual da
FPCG terão suas inscrições garantidas desde que enviem suas
fichas de inscrição dentro do prazo estabelecido conforme
programa.
Limite de jogadores
- 100 Jogadores

Caddies

Regulamento

- R$ 70,00 dia de treino (18 buracos)
- R$ 100,00 dia de torneio (18 buracos)
Solicitar reservas de caddies no e-mail:
golf@iguassufallsgolfclub.com.br
- O torneio será regido pelas regras do Royal & Ancient Golf of St.
Andrews e Regras locais, cabendo as decisões inapeláveis, à comissão
do torneio.
- Somente será permitida a participação de jogadores que tenham
handicap oficial da Federação Paranaense e Catarinense de Golfe
e/ou de outras Federações ou Clubes de Estados sem Federações,
filiadas à CBG.
- Será considerado o INDEX HCP relativo ao dia 02 de Junho de 2022.
-Torneio válido para o Ranking FPCG.
- A regra 5.3.a. que trata da hora de saída de forma rigorosa, ou seja, o
descumprimento por qualquer jogador acarretará em sua
DESCLASSIFICAÇÃO. “O jogador tem que estar no tee em seu horário
determinado. A tolerância é de 5 minutos e caso ele compareça dentro
deste tempo pronto para jogar, estará penalizado em (2) duas tacadas
após esta tolerância o jogador estará DESCLASSIFICADO.”
- Regra 5.2 - Nota 2: fica proibido o treino putts e chips em ou perto do
green do último buraco jogado.
- O uso do telefone celular está autorizado somente para acesso ao
aplicativo Blue Golf, na página do torneio, para consulta de regras,
posição de bandeiras ou chamar um árbitro. A utilização do telefone
celular para outra finalidade ou a utilização de qualquer outro
equipamento eletrônico pelo jogador e/ou seu caddie durante a volta
estipulada será penalizada por infração a essa condição do
campeonato na primeira infração: uma tacada; na segunda ocorrência:
2 tacadas e na terceira infração: desclassificação
- Será permito o uso de equipamentos para medição de distância e
marcações como dispositivos de GPS e lasers e aplicativos de
smartphones. Os jogadores poderão obter informações sobre a
distância usando o aparelho (range finder ou GPS ou app de
smartphone) que, única e exclusivamente, meça a distância. Estes
aparelhos podem ser compartilhados entre os jogadores. O jogador não
pode usar o aparelho para medir a inclinação do terreno, velocidade
do vento, temperatura e outras informações.
- O jogador devidamente inscrito que não comparecer ao tee de saída
sem a devida justificativa terá seu nome registrado na Súmula do
Torneio e estará sujeito as penalidades previstas no Manual de Normas e
Procedimentos FPCG.
- Golf cart: Será permitido o uso de golf carts para todos os jogadores
com prioridade para os jogadores de maior idade e das categorias m2,
m3 e m4.
- Cadência de Jogo: a Comissão do Torneio seguirá as determinações
aprovadas no Regulamento dos Rankings CBGolfe e FPCG 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.
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/FPGOLFE, 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

Social & Encerramento

Categoria Scratch- 1º Lugar: play-off sudden-death no buraco a ser definido
pela comissão. E as demais colocações e categorias melhor resultado dos
últimos 18,9, 6,3 e 1 buraco (s).
- Sexta: Degustação de Vinhos + Golf Night
- Sábado: Almoço (Costelão Fogo de Chão) + Poker
- Domingo: Almoço Buffet + Premiação
Diárias
- SGL (R$ 489.00 + 5%)
- DBL (R$ 515.00 +5%)
- TRI (R$ 659.00 +5%)

Hospedagem
Wish
Foz do Iguaçu

- Para confirmar as reservas, solicitamos o pagamento antecipado dos serviços
através de boleto bancário ou cartão de crédito. Será enviado um formulário
para pagamento online, sendo necessário informar o CPF e endereço completo
com CEP do titular. Em cartão é possível dividir em até seis vezes sem juros
(parcela mínima de R$ 150,00).
E-mail: reservas@wishfozdoiguacu.com
Fone : +55 45 3521.3432
Site: www.wishhotels.com.br/wish-foz-do-iguacu

Comissão de
arbitragem

Adriano Herrero
João Rodolfo
Miguel Palhota

