
 

III NIGHT GOLF AGUATIVA 

DATA: 24 e 25 de junho de 2022. 

LOCAL: 
Aguativa Golf Resort |  www.aguativa.com.br 
BR 369 – Km 101 – Rodovia Mello Peixoto 
Cornélio Procópio – PR 

MODALIDADES: 9 buracos com o campo Original. Modalidade STROKE - PLAY 

CATEGORIAS: Masculino e Feminino.  

PREMIAÇÃO: 

MASCULINO   
STROKE PLAY  
Campeão  
Index até 14,0              1º, 2º e 3º net 
Index 14,1 a 22,1        1º, 2º e 3º net 
Index 22,2 a 33,2        1º, 2º e 3º net (Score máximo 5+ do par). 
FEMININO 
STROKE PLAY  
Campeã 
Índex até 32,7      1º, 2º e 3º net (Score máximo 5+ do par). 

 
REGULAMENTO: 

BOLAS: Incluso na inscrição 3 (três) bolas luminous. 

O JOGO: O jogo será somente 1 dos dias, o jogador deve informar o profissional 
Adauto Garcia através do celular (43) 99900-0643 qual dia escolhido para o jogo. 

OS JOGADORES: O jogador do  torneio 24 e 25 terão direito a participar das atividades 
sociais dos dois dias. 
 
DESEMPATE: 1º lugar das categorias Gross: Playoff Sudden Death em buraco a ser 
definido pela comissão. As demais colocações e categorias: melhor resultado nos 
últimos 6, 3 e 1 buraco(s). Persistindo o empate será feito sorteio. 

 

INSCRIÇÕES: 

As inscrições deverão ser realizadas no site do Aguativa Golf Resort 
https://loja.aguativa.com.br/  
 

Informações: Adauto Garcia celular: (43) 99900-0643 

Vagas:  27 jogadores por ordem de inscrição. 

PAGAMENTO 

Valores das Inscrições: 
 
III NIGHT GOLF AGUATIVA 
INSCRIÇÃO - R$ 300,00. 
 
A inscrição deverá ser Realizada no site do Aguativa Golf Resort 
https://loja.aguativa.com.br/  
 
 Caso algum jogador queira trazer um acompanhante será possível, mediante a 
cobrança de uma taxa de R$ 100,00, Criança de 0 a 4 anos não pagam, de 5 a 12 
pagam meia, por dia. 
 

http://www.aguativa.com.br/
https://loja.aguativa.com.br/
https://loja.aguativa.com.br/


 

HORÁRIO DE SAÍDA: 19:00 

 
CADDIES: 

O Aguativa Golf Resort disponibiliza de caddies. Para os interessados neste serviço já 
informar no ato da inscrição pois temos quantidade limitada de Caddies.  

TREINO: 
O campo não estará aberto para treino no dia 23 a 25 de junho a partir das 18:00, para 
os jogadores (as) que estiverem devidamente inscritos. 

SUGESTÃO DE 
HOSPEDAGEM 

Aguativa Golf Resort, maiores informações através do e-mail 
reservas@aguativa.com.br ou telefone (43) 3520-7000. 

PROGRAMAÇAO 
SOCIAL E JOGO: 

22/06/2022 (Quarta-feira) 
 
     • Treino para jogadores que estiverem devidamente inscritos no evento.  
 

24/06/2022 Sexta-feira   
 
     • 18:00 Recepção dos jogadores.  
     • 19:00 Shotgun 
     • 21:00 eventos social. 
 
Os inscritos que jogarão no sábado também são convidados para assistir e participar 
do evento social de sexta-feira.  
  
**Obs: Caso algum jogador queira trazer um acompanhante será possível, mediante a 

cobrança de uma taxa de R$ 100,00, Criança de 0 a 4 anos não pagam, de 5 a 12 

pagam meia, por dia. 
  
 

25/04/2022 (Sábado) 
 
     • 18:00 Recepção dos jogadores.  
     • 19:00 Inicio do jogo. (SHOTGUN).  
     • 21:30 Premiação  
     • 22:00 Encerramento com festa.  
 
**Obs: Caso algum jogador queira trazer um acompanhante será possível, mediante a 

cobrança de uma taxa de R$ 100,00, Criança de 0 a 4 anos não pagam, de 5 a 12 

pagam meia, por dia. 
 

 

mailto:reservas@aguativa.com.br

