
 

III Aberto de Duplas do Estado Rio Grande do Sul 
 
 
 

DATA: 
14 de Julho (sexta) –  dia de treino com última saída às 15:00hs do tee do 1 
15 de Julho (sábado) – 1º Dia de jogo 
16 de Julho (domingo) – 2º Dia de jogo 

 
 

LOCAL: 
CLUBE CAMPESTRE DE PELOTAS 
Avenida Três de Maio, nº 1017 – Capão do Leão – RS – CEP: 96165-000 
Telefones: (53) 3275-5154   E-mail: clube.campestre@terra.com.br 

 
 

MODALIDADE: 
Stroke Play Best Ball em 36 buracos, 18 buracos por dia. 

 
 

LIMITE DE VAGAS:  
O torneio está limitado a 80 vagas ( 40 duplas) 

 
 

HANDICAP INDEX: 
Serão considerados os handicap index publicados no site da FRGG . 
Cavalheiros jogarão com 90% do handicap. Damas com 95% do handicap. 
Handicap máximo permitido na conversão será 36 (trinta e seis). 
 
Formação das Duplas: A diferença entre os handicaps da dupla após ajuste (90% ou 95%) não deverá 
exceder a 8 strokes. Caso a diferença seja superior a este número, cada jogador terá seu handicap 
reduzido em mais 10%. Para efeito de qualquer cálculo fração de 0,5 ou mais é arredondada para um 
stroke inteiro, fração inferior são descartadas.  
(Item conforme manual do USGA Handicap System: seção 9; artigo 9-4 b.) 
(http://www.usga.org/Rule-Books/Handicap-System-Manual/Rule-09/#9-4) 
 

 
 

CATEGORIAS:  
Scratch / até 14,0 index / 14,1 a 32,9 index 
As duplas podem ser mistas (as damas jogam na primeira categoria com índex até 16,5 e na  
segunda categoria com 16,6 a 31,7 de índex para compor a dupla) e/ou jogadores de clubes  
diferentes. 
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CLASSIFICAÇÃO E RESULTADOS:  
O jogador se inscreve com seu handicap índex original disponível no site da FRGG. Deste índex será 
calculado o handicap conforme tabela de conversão do clube sede. Após esta conversão de índex para 
handicap será descontado 10% para cavalheiros e 5% para damas. Independe se o handicap baixou para 
outra categoria, o jogador continuará pontuando dentro de sua categoria original. 
 
Exemplo: jogador com hcp índex 14,5 – convertido para handicap 16 conforme campo, descontando 
10% = 14,4 (arredondamento -0,4) o jogador disputará a etapa com 14 hcp. Na classificação, o seu 
escore ficará na categoria 14.1 a 32,9, ou seja, conforme seu handicap índex original no momento da 
inscrição. 

 
 

VALOR DAS INSCRIÇÕES: 
R$ 100,00 (cem reais) por jogador 
O pagamento da inscrição deverá ser efetuado através de depósito em favor do CLUBE CAMPESTRE DE 
PELOTAS no BANCO UNICRED, AG: 1670 -  C/C:1024132. 
 

 
 

INSCRIÇÕES – ENCERRAMENTO: 
Dia  13.07.2017 (quarta-feira), às 17h ou até atingir o limite de vagas. 
Os clubes deverão enviar a lista de inscrições para a FRGG via e-mail frgg@frgg.com.br com cópia para 
clube.campestre@terra.com.br ou por fax (53) 3275-5154 com o devido  comprovante do depósito.  

 
 

TAXA DE CADDIES por 18 buracos: 
Caddies com experiência  R$   50,00 
Caddies com pouca experiência  R$   40,00 
Haverá identificação nos caddies com experiência 

 
 

PREMIAÇÃO: 
Serão Entregues troféus para os 1º e 2º colocados de cada categoria. Totalizando 06 duplas. 

 
 

REGULAMENTO: 
O torneio será regido pelas regras do Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews e pelas regras locais, 
cabendo à Comissão de Arbitragem, em decisões irrecorríveis, dirimir quaisquer dúvidas ou incidentes. 
Serão aplicadas demais regras conforme Cartilha FRGG 2015. 

 
 
 
 
 

CONTAMOS COM SUA PRESENÇA! 
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IMPORTANTE: 
 

 
CONDUTA ANTIDESPORTIVA: 
 
O golfista que tiver uma conduta esportiva não compatível com os padrões do golfe, dentro do 
campo ou em qualquer ambiente do evento (restaurantes, hotéis, clubes, etc.), terá sua inscrição 
banida do torneio, dependendo da gravidade de seu ato. O golfista será responsável também pela 
conduta de seus acompanhantes (pais, amigos, técnicos, etc.), em qualquer ambiente do evento. As 
punições serão as mesmas impostas pelo Código de Conduta da C.B.G.  
 
 

 
DEZ PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DO GOLFE: 
 
1) Quando for cumprimentar alguém e estiver de chapéu ou boné, tire-o para o cumprimento.  
2) Quando entrar em um lugar fechado e estiver usando chapéu ou boné, tire-o enquanto 
permanecer no lugar.  
3) Quando estiver atrasado no jogo, não espere que peçam passagem, ofereça com cordialidade e 
boa vontade a quem o segue.  
4) Parabenize sempre seu adversário por seus bons golpes com palavras ou simplesmente com 
pequenos bons gestos. Se ele ganhar, felicite-o com alegria sincera e bom humor.  
5) Seja justo, estrito e honesto na aplicação das regras do jogo. Muitas vezes ocorre que nós sejamos 
nossos próprios juízes. 
6) Diante de qualquer contrariedade em seu jogo, não perca nunca os bons modos ou a boa 
linguagem.  
7) Se estiver representando o seu clube, federação ou País, lembre-se que seus deveres e 
responsabilidades são dobrados, com você mesmo e com o órgão que você está tendo a honra de 
representar.  
8) Vista-se de forma adequada para o jogo. Existem normas de etiqueta e bom gosto que devem ser 
respeitadas.  
9) Durante o jogo preste muita atenção na recolocação dos divots, piques nos greens, rastelar as 
bancas sempre que cair nelas, e os demais cuidados tão importantes para a manutenção apropriada 
dos campos. Nesse sentido, deve-se ter especial consideração e respeito a todos os que dedicam 
horas e trabalho para benefício do campo e do jogo, desde o Capitão até todo o pessoal 
encarregado. 
10) Respeite sempre as normas e regras locais, lugares de permanência, horários e zonas de prática 
permitidas. Mantenha-se atento ao jogo do seu companheiro ou adversário de forma a não 
atrapalhar o seu jogo no momento das tacadas. O silêncio e o seu posicionamento são importantes 
durante as tacadas dos outros jogadores. 

 
 
 
 


