46º TORNEIO INTERNACIONAL ABERTO DE GOLFE
(TIAG 2017)
Data: 18 E 19 DE NOVEMBRO
Local: CLUBE CAMPESTRE DO LIVRAMENTO
Rua Bazilicio Vasconcellos S/N – RS - 55-3243-1514 Cel 55 84121739
e-mail departamentodegolf@gmailcom
Modalidade: Stroke-Play 36 buracos (ranking gaúcho)
DIA DE TREINO: 17/11/2017 – sexta-feira
CATEGORIAS E PREMIAÇÃO:
MASCULINO: Scratch / até 8,5 / 8,6 – 14,0 / 14,1 – 22,1 / 22,2 a 32,9 de index
FEMININO: Scratch / até 16,5 / 16,6 a 31,7 de index
 1º e 2º lugares para todas as categorias principais
PREMIAÇÃO ESPECIAL:
Por etapa: 1º e 2º lugares em todas as categorias principais (não acumulável).
Subcategorias Juvenil, Pré-Sênior e Sênior Scratch acumulável com a categoria
principal.
Premiação somente para o 1º colocado das sub-categorias net (não acumulável).
REGULAMENTO:
 O Campeonato será regido pelas regras do Royal and Ancient Golf Club of St.
Andrews, CBG Hard Card 2017 e pelas regras locais do Clube Campestre de
Livramento, cabendo as decisões inapeláveis, aos árbitros e comissão do
torneio.
 Somente serão aceitas as inscrições de jogadores(as) que tenham index oficial
na Confederação Brasileira de Golfe, Federação Riograndense de Golfe e seus
filiados.
 Jogo Lento: Conforme Manual técnico e Condições de Campeonatos da CBG Os jogadores não serão avisados que estarão sendo cronometrados. Penalidade
por quebra de condição:
1º jogo lento – aviso verbal do árbitro
2º jogo lento – 01 tacada de punição
3º jogo lento – 02 tacadas de punição
4º jogo lento – desclassificação.
 Corte: A comissão se reserva o direito de alterar o numero de voltas
estipuladas e/ou fazer cortes após 18 buracos, por motivos de força maior.




Na conversão de índex para handicap, será considerado o máximo de 36 hcp.
Será considerado o index do mês de novembro de 2017.

DESEMPATE:
Categoria Scratch, 1º lugar, “play-off sudden death” buraco 18 . Categorias com index,
melhor resultado dos últimos 36, 18, 9, 6, 3 e 1 buracos.

SOCIAL:
Dia 17-11 20:00 Horas: Cerimônia de abertura com hasteamento das bandeiras
nacional e dos clubes, cocktail de boas vindas.
LEILÃO DOS JOGADORES (BEBIDA FREE)
Dia 18-11 21:00 Horas: Jantar dançante de confraternização (BEBIDA FREE)
Dia 19-11 ao finalizar o jogo: Entrega de prêmios, cocktail e encerramento do
torneio (BEBIDA FREE)
INSCRIÇÕES:
Cavalheiros – R$ 270,00

Damas – R$ 150,00

Juvenis – R$ 120,00

Todos os jogadores inscritos, exceto os juvenis, terão direito a um
acompanhante nas festividades.

A todos um bom jogo!
A comissão Organizadora

