
 
 

 

 

                   
 

TORNEIO PROFISSIONAIS 

DATA: 
 
01 a 03 de Dezembro de 2017 
 

LOCAL: 
 
Belem Novo Golf Club 
 

MODALIDADES: 
Dia 29/11 – Treino livre para os jogadores devidamente inscritos; 
Dia 30/11 – Pro-am; - Shot Gun as 9h30; 
Dias 01 a 03/12 – Stroke Play - 54 buracos, sendo 18 por dia. 

TAXA DE INSCRIÇÃO 

R$300,00 (trezentos reais) sendo R$250,00 revertido para a bolsa de 
premiação. 
 
Contato: 051-3277-8282 bngc@bngc.com.br 

VAGAS 20 vagas por ordem de inscrição 

  
HORARIO DE SAÍDA Os grupos e os horários serão divulgados através do programa Bluegolf. 

INSCRIÇÕES: 

Poderão ser feitas até o dia 27/11/2017 
As inscrições deverão ser pagas antes do início da competição, em caso de 
desistência, comunicar até a data limite das inscrições, caso contrário será 
cobrado o valor da mesma do jogador  

REGULAMENTO 

O torneio será regido pelas regras do Royal & Ancient Glf Club e as regras 
locais do clube, cabendo as decisões, inapeláveis, a comissão de árbitros. 
Serão também postos em vigor as regras de conduta, que será entregue aos 
jogadores inscritos juntamente com as regras locais. 
GOLF CARTS: não será permitido o uso de Carts motorizados, a não ser se 
disponibilizados a todos participantes e permitidos em comum acordo. 
REGRA 7.2 – Nota 2: Fica proibido o treino de putts e chips, sobre ou perto do 
green do último buraco jogado e de qualquer outro buraco. 
Estará liberado o medidor de distância, Range Finder sem slope. 

CADDIES 
Não será obrigatório o uso de caddie, só orientamos que cada grupo tenha 
pelo menos um, para o fluxo do jogo. 

 
PRO-AM 

 

Estarão garantidos os 5 primeiros do Ranking ProTour 2017 e os demais 
profissionais serão a critério do clube anfitrião, salvo os profissionais que 
levarem suas equipes. 

 
INFORMAÇÃO 

A etapa acontecerá juntamente com o Aberto do Clube. Pedimos a todos os 
profissionais que pretendem participar, que divulguem em seus clubes e 
convidem seus alunos para participarem. 

 
HOLE IN ONE 

 

O hole in one para golf cart, colchão e o carro só serão válidos para o torneio 
amador. 

BOLSA DE 
PREMIAÇÃO 

Patrocínio mínimo R$ 7.000,00 O valor total da bolsa e divisão será divulgado 
antes do inicio dos jogos. 
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