
   
 

 

Circuito de Golfe Juvenil 2018 

 

CATEGORIAS: 

Juvenil Masculino: 
Jv.A  Jogadores nascidos após  01.01.2000   1º lugar  
Jv.B  Jogadores nascidos de   01.01.2000 até 31.12.2002 1º ,2º lugares 
Jv.C Jogadores nascidos de   01.01.2003 até 31.12.2004 1º ,2º lugares  
Jv.D  Jogadores nascidos de   01.01.2005 até 31.12.2006 1º ,2º lugares 
Jv.E  Jogadores nascidos após  01.01.2007    1º ,2º lugares 

• Os jogadores da categoria D, poderão optar em participar das categorias C e A desde 
que os mesmos joguem do TEE Azul e sem uso do caddie e informe a comissão do 
torneio até o encerramento das inscrições. 

 

Juvenil Feminino: 
JvF.A  Jogadoras nascidas após  01.01.2000   1º lugar 
JvF.B   Jogadoras nascidas de   01.01.2000 até 31.12.2002 1º ,2º lugares 
JvF.C   Jogadoras nascidas de   01.01.2003 até 31.12.2004 1º ,2º lugares 
JvF.D   Jogadoras nascidas após  01.01.2005   1º ,2º lugares 

• As jogadoras da categoria D, poderão optar em participar das categorias C e A sem uso 
do caddie e informe a comissão do torneio até o encerramento das inscrições. 

 

CATEGORIAS ESPECIAIS: 
Jv.F  Jogadores iniciantes com condições de jogar 09 buracos/dia 
JvF.E   Jogadoras iniciantes com condições de jogar 09 buracos/dia 
 

 

PROCEDIMENTO INSCRIÇÕES:  

Deverão ser feitas através da ficha de inscrição ou através dos clubes e enviadas para a 
Federação Riograndense de Golfe via e-mail frgg@frgg.com.br. Somente serão aceitas as 
inscrições acompanhadas do comprovante de matricula e frequência escolar do corrente ano, 
em caso de torneios prévios ao ano letivo, o comprovante será o boletim escolar do ano 
anterior. 

Valor da Inscrição:   

R$ 100,00 

Estarão isentos de pagamento os atletas comprovadamente carentes, pertencentes ou não de 

projetos sociais dos clubes ou da FRGG. 
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HOSPEDAGEM:  

A FRGG se compromete a buscar hospedagem em casas de família para os Jovens 

participantes, ou de pagar a hospedagem mediante captação de patrocínio para este fim, em 

havendo captação parcial de verbas os beneficiados pela FRGG serão aqueles atletas incluídos 

na isenção da taxa de inscrição. 

Se por ventura houver a possibilidade de que sejam alojados em hotéis ou afins. Todos 

participantes deverão trazer autorização dos pais e/ou responsáveis para apresentar no hotel 

oficial do torneio.  

* Acompanhantes: Cada Clube deverá designar um acompanhante responsável por suas 

delegações. Acompanhantes de outras delegações podem ser responsáveis por todos os 

Juvenis desde que este assunto seja tratado previamente. 

 

ALIMENTAÇÃO  

A FRGG se compromete a buscar alimentação mais em conta ou de pagar a alimentação 

mediante captação de patrocínio para este fim, em havendo captação parcial de verbas os 

beneficiados pela FRGG serão aqueles atletas incluídos na isenção da taxa de inscrição. 

 

 TRANSLADO 

A FRGG se compromete a buscar patrocínios para este fim e maneiras mais baratas de 

translado, porém esta parte dos custos do evento em sua totalidade ou maioria deverá ser 

custeado pelos clubes sede, seja com caronas de seus associados ou na compra de passagens 

intermunicipais, em havendo captação parcial de verbas os beneficiados pela FRGG serão 

aqueles atletas incluídos na isenção da taxa de inscrição. 

 

REGULAMENTO GERAL DO CAMPEONATO 

Treino: O campo estará aberto para treino no dia anterior ao torneio.  

 

Tees de saída:  

Masculino – Categoria A, B e C – Tee Azul  

Masculino – Categoria D – Tee Branco 

Masculino – Categoria E – Tee Vermelho 

Feminino – Todas as categorias Tee Vermelho 

Iniciantes masculino e Feminino : Tee Amarelo 

* O campeonato será regido pelas regras do Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews, CBG 

Hard Card 2018 e, pelas regras locais do clube sede, cabendo as decisões inapeláveis, à 

comissão de Árbitros. 

 



   
 

 

* Horário de Saída: Estará à disposição dos interessados, no clube, ou no site www.frgg.com.br 

no dia de treino do torneio. 

* Chuvas: O sinal para suspensão de jogo devido à situação de perigo será uma nota 

prolongada de sirene. 

* Corte: A comissão se reserva o direito de fazer corte após 18 buracos. A comissão reserva-se 

também o direito de reduzir o numero de buracos a serem jogados em casos de força maior.  

* Caddies: Será permitido o uso de caddies, não sendo permitido pais ou acompanhantes 

como caddies.  Os PAIS também deverão GUARDAR UMA DISTÂNCIA mínima de 25 jardas de 

cada jogador.  

NÃO será PERMITIDO O USO de Golf Cart. 

* Desempate: A categorias A será decidida por play off.  As demais categorias serão decididas 

conforme os últimos 09, 06, 03 ou 01 buracos para efeito de premiação. 

a) Caso haja mais de dois jogadores no play off as colocações de segundo lugar em diante 

serão decididas conforme os últimos 09, 06, 03 ou 01 buracos para efeito de premiação, 

independente do resultado obtido no play off. 

 

 

PONTUAÇÃO – TOUR JUVENIL GAÚCHO  

Será utilizada a tabela abaixo: 

 FEMININO MASCULINO 

1º lugar – 40 pontos 1º lugar – 40 pontos 

2º lugar – 33 pontos 2º lugar – 33 pontos 

3º lugar – 29 pontos 3º lugar – 29 pontos 

4º lugar – 25 pontos 4º lugar – 25 pontos 

5º lugar – 23 pontos 5º lugar – 23 pontos 

6º lugar – 20 pontos 6º lugar – 20 pontos 

7º lugar – 18 pontos 7º lugar – 18 pontos 

8º lugar – 16 pontos 8º lugar – 16 pontos 

9º lugar – 14 pontos 9º lugar – 14 pontos 



   
10º lugar – 12 pontos 10º lugar – 12 pontos 

11º lugar – 10 pontos 11º lugar – 10 pontos 

12° lugar – 08 pontos 12° lugar – 08 pontos 

13º lugar – 06 pontos 13º lugar – 06 pontos 

14º lugar – 05 pontos 14º lugar – 05 pontos 

15° lugar – 04 pontos 15° lugar – 04 pontos 

16º lugar – 03 pontos 16º lugar – 03 pontos 

17º lugar – 02 pontos 17º lugar – 02 pontos 

18° lugar – 01 ponto 18° lugar – 01 ponto 

 
 
OBS 1: Para torneios de 36 buracos, a pontuação será integral se jogados 27 buracos e 50% dos 
pontos se jogado apenas 18 buracos. 
 
Bonificação: 03 pontos de bonificação para todos os jogadores visitantes. 
Bonificação: 01 ponto de bonificação para cada tacada abaixo do par do campo. 
 
Atletas que estiverem competindo nacional ou mundialmente nas datas das etapas do Tour 
Juvenil Gaúcho automaticamente terão 5 pontos acrescidos na pontuação do Tour, e mais de 1 
a 5 pontos por classificação obtida do 5º ao 1º lugar 
 
Empates: Quando houver empate, os pontos serão somados e divididos pelo numero de 
jogadores empatados (exceto pontos de bonificação). Se houver empate no 1º lugar, o 
campeão será o vencedor do play-off. 
 

 

DA PREMIAÇÃO: 

Etapas: Os vencedores receberão medalhas de primeiro e segundo lugar, exceto Categoria A. 

Premiação FINAL do Circuito:  Os primeiros colocados no masculino em suas categorias ( A, B, 

C, D e E) e a primeira colocada da Categoria A terão um final de semana na Miyamura Golf 

Academy  em Curitiba. 

Para a premiação do Circuito serão levados em consideração os critérios educacionais e 

comportamentais. 

 

 

 



   
 

DEZ PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS NO 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 (exceto em torneios oficiais no qual deverá 

aguardar autorização do arbitro ou comissão do torneio).  

4. Cumprimente sempre seu adversário pelas boas jogadas com palavras ou simplesmente com 

pequenos bons gestos. Se ele ganhar, felicite-o com alegria sincera e bom humor.  

5. Seja justo 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 muito 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.  

 

CONDUTA ANTI DESPORTIVA 

Atirar tacos: Este comportamento será punido sempre com 2 pontos de penalidade aplicáveis 

por seu marcador ou pela comissão mediante denuncia, o marcador que não aplicar a 

penalidade será penalizado com dois pontos no mesmo buraco aonde ocorreu a violação. 

 



   
 

 

Dependendo da gravidade do fato a ser analisado pela comissão a pena poderá der de 

desclassificação do torneio ou de todos os torneios do Tour. 

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 recusada para as demais fazes do Circuito, 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. Código de Comportamento e de Etiqueta – Regra 33-7 - 

01/01/2004 - “Aplicável a jogadores Pré-Juvenis e Juvenis”. Este código de comportamento 

tem a finalidade de orientar os jogadores pré-juvenis e juvenis, quanto ao seu comportamento 

dentro e fora do campo. 

1º - Violações do código de comportamento no campo de golfe incluem: linguagem abusiva, 

jogar tacos, falsificação de resultados, infrações não acusadas das regras, desacato a 

voluntários ou membros da comissão, estragos ao campo, fumar ou mascar produtos de 

tabaco, uso de drogas ou álcool, não-adesão às normas de traje (uniformes, etc..) 

Determinadas para o torneio, ou, nas voltas de prática, abandonar o torneio no meio de uma 

volta sem autorização expressa, ou, qualquer outro comportamento indigno. 

2º - Violações do código de comportamento fora do campo de golfe incluem: qualquer uso ou 

associação com drogas e álcool, fumar, vandalismo, comportamento abusivo e desrespeitoso 

para com seus anfitriões, suas famílias ou propriedades, com diretores, capitães ou 

responsáveis pela delegação da qual estiverem fazendo parte, utilização de bicicletas, golf 

carts, veículos automotores (motos, jet sky e similares) ou qualquer outro que ofereça risco a 

integridade física do jogador. 

3º - A FRGG. poderá dar autoridade à Comissão do torneio em que estejam participando 

jogadores juvenis, de aplicar a pena de desclassificação por infração aos itens deste Código e 

as regras de etiquetas – 33.7, bem como, poderá aplicar qualquer uma, ou, todas as 

penalidades abaixo, baseada na severidade da violação do código de comportamento: 

a) carta de advertência ao jogador e seus pais; 
b) desclassificar o jogador do torneio onde ocorreu a violação; 
c) desclassificar o jogador do(s) próximo(s) torneios;  
d) suspender o jogador por prazo indeterminado. 
No caso de uma “suspensão” ou “punição”, tanto o jogador como seus pais poderão 

apresentar sua defesa à Diretoria da FRGG. dentro de 30 dias da data da suspensão. A 

Diretoria da FRGG. examinará todo o material submetido, incluindo o relatório da comissão do 

torneio onde a infração ocorreu, para, então, determinar o prazo da suspensão. Qualquer 

jogador que estiver suspenso, não terá direito às vantagens do ranking a que estiver incluído. 


