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Avaliação pós evento  
Preenchido pelo Diretor Técnico presente no torneio. 

 
 
 

          Bom             Satisfatório    Precisa Melhorar 
1 – Campo de Golfe 
a) Greens 

1- Condição Geral    _______ ________       _________ 

2- Posição das bandeiras  _______ ________                  _________ 

3- Velocidade (Stimp)   _______ ________       _________  

4- Altura e padrão de corte  _______ ________                  _________ 

 

Observações: ___________________________________________________________ 

 
b) Tees 

1- Condição Geral   _______ ________       _________ 

2- Altura de Corte   _______ ________       _________ 

3- Posição dos Tees   _______ ________       _________ 

 

Observações: ___________________________________________________________ 

 

 

c) Fairways 

1- Condição Geral   _______ ________       _________ 

2- Altura de Corte   _______ ________       _________ 

3- Largura dos Fairways  _______ ________       _________ 

Observações: ___________________________________________________________ 
 
 

d) Roughs 

1- Condição Geral   _______ ________       _________ 

2- Altura de Corte   _______ ________       _________ 

3- Semi Rough    _______ ________       _________ 

Observações: ___________________________________________________________ 
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e) Bunkers 

1- Condição Geral   _______ ________       _________ 

2- Tipo de areia e quantidade  _______ ________       _________ 

3- Edging (corte ao redor)  _______ ________       _________ 

4- Manutenção e rastelos  _______ ________       _________ 

Observações: ___________________________________________________________ 
 
 

f) Área de prática 

1- Driving Range 

a) Condição Geral   _______ ________       _________ 

b) Tamanho   _______ ________       _________ 

c) Altura de Corte   _______ ________       _________ 

2- Putting Green 

a) Condição Geral   _______ ________       _________ 

b) Tamanho   _______ ________       _________ 

c) Velocidade   _______ ________       _________ 

d) Numero de buracos  _______ ________       _________ 

Observações: ___________________________________________________________ 
 
 

g) Marcação do Campo 

1- Número de estacas suficiente _______ ________       _________ 

Aparência e Condições  _______ ________       _________ 

2- Marcação Geral correta  _______ ________       _________ 

Observações: ___________________________________________________________ 
 
 

h) Preparativos – Chuvas 

1- Squeegees disponíveis  _______ ________       _________ 

2- Fogos ou sirene para  

interrupção do jogo   _______ ________       _________ 

 Observações: ___________________________________________________________ 
 

 

i) Outros 

1- Tees de saídas 

a) Aparência   _______ ________       _________ 

b) Tamanho   _______ ________       _________ 

c) Reservas   _______ ________       _________ 

2- Água e Frutas no campo  _______ ________       _________ 

3- Latas de lixo    _______ ________       _________ 

Observações: ___________________________________________________________ 
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2- Ambiente físico 
a) Placar 

1- Aparência   _______ ________       _________ 

2- Localização   _______ ________       _________ 

3- Visibilidade   _______ ________       _________ 

Observações: ___________________________________________________________ 
 
 

b) Starter 

1- Aparência    _______ ________       _________ 

2- Localização    _______ ________       _________ 

3- Relógio    _______ ________       _________ 

4- Materiais (lápis, cartões, etc)  _______ ________       _________ 

Observações: ___________________________________________________________ 
 
 

c) Tenda de entrega de cartões 

1- Aparência    _______ ________       _________ 

2- Localização    _______ ________       _________ 

3- Staff    _______ ________       _________ 

Observações: ___________________________________________________________ 
 
 

3- Comissões Operacionais 
a) Árbritos 

1- Quantidade    _______ ________       _________ 

2- Pontualidade   _______ ________       _________ 

3- Eficiência    _______ ________       _________ 

4- Cobertura dos 18 buracos  _______ ________       _________ 

Observações: ___________________________________________________________ 
 
 

b) Caddies – Caddie House 

1- Segurança  das bolsas  _______ ________       _________ 

2- Quantidade de caddies  _______ ________       _________ 

Observações: ___________________________________________________________ 
 
 

c) Driving Range 

1- Preparação das baias  _______ ________       _________ 

2- Recolhimento das bolas  _______ ________       _________ 

3- Quantidade de bolas   _______ ________       _________ 

4- Qualidade das bolas   _______ ________       _________ 
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5- Horário de funcionamento  _______ ________       _________ 

6- Baldes com água (lavar)  _______ ________       _________ 

Observações: ___________________________________________________________ 
 
 

d) Sede 

1- Vestiários 

a) Horários de funcionamento _______ ________       _________ 

b) Organização Geral  _______ ________       _________ 

Observações: ___________________________________________________________ 
 
 

2- Restaurante 

a) Horário de funcionamento _______ ________       _________ 

b) Café da manhã   _______ ________       _________ 

c) Cardápio   _______ ________       _________ 

d) Atendimento   _______ ________       _________ 

Observações: ___________________________________________________________ 
 
 

e) Atribuições dos Organizadores 

1- Programa    _______ ________       _________ 

2- Cartões de score   _______ ________       _________ 

3- Draw de saídas 

a) Posição das bandeiras  _______ ________       _________ 

b) Regras Locais   _______ ________       _________ 

c) Resultados 

1- Divulgação   _______ ________       _________ 

d) Premiação – Troféus  _______ ________       _________ 

e) Aparelhagem de Som  _______ ________       _________ 

f) Cerimonial   _______ ________       _________ 

g) Boletim de ocorrências  _______ ________       _________ 

Observações: ___________________________________________________________ 
 
 

4- Considerações Finais: 
__________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 
 
Nome e Assinatura Diretor: __________________________________________ 
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BOLETIM DE OCORRÊNCIAS 

Este documento deverá ser preenchido pela Comissão do Torneio e/ou Arbitro e entregue em 
até 05 (cinco) dias após o término do evento 

 

Nome do evento: 

Local: 

Datas: 

Comissão do Campeonato: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Número de jogadores inscritos: 

Categoria Masculina      Inscritos  Compareceram 1º dia 

→ Index até 8,5.................................................   (             )         (             ) 

→ Index 8,6 a 14,0............................................  (             )         (             ) 

→ Index 14,1 a 22,1.........................................   (             )         (             ) 

→ Index 22,2 a 32,9.........................................   (             )         (             ) 

Categoria Feminina      Inscritos  Compareceram 1º dia 

→ Index até 13,4.................................................  (             )         (             ) 

→ Index 13,5 a 21,2............................................  (             )         (             ) 

→ Index 21,3 a 31,7............................................  (             )         (             ) 

Número de desistências:________ 

Nome dos jogadores:_________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Comissão de Árbitros: ________________________________________________________ 

 

Problemas envolvendo a Comissão de Árbitros e/ou Comissão do torneio:  

Número de ocorrências:__________________ 
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Ocorrência nº 1: 

Jogadores envolvidos:________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Decisões da comissão: ________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Observações:________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Ocorrência nº 2: 

Jogadores envolvidos:________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Decisões da comissão: ________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Observações:________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Ocorrência nº 3: 

Jogadores envolvidos:________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Decisões da comissão: ________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Observações:________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Interrupções por chuvas: sim ( ) não ( ) quantas vezes:________  

Tempo parado:________________ 

Providências:________________________________________________________________ 
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Problemas de comportamento: 

Nome jogador:1__________________________________________________________ 

Fato:___________________________________________________________________ 

Nome jogador:2__________________________________________________________ 

Fato:___________________________________________________________________ 

Nome jogador:3__________________________________________________________ 

Fato:___________________________________________________________________ 

 

 

SUGESTÕES PARA MELHORAR A PROXIMA EDIÇÃO DO TORNEIO: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Comentários gerais:__________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Nome e assinatura do Árbitro responsável por este documento: 

 

____________________________________  

 

Anexar: 

a) Resultado completo do Campeonato, com a especificação da categoria do jogador. 

b) Horários de saída de todos os dias, indicando também o horário de chegada de cada grupo. 

 


