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REALIZAÇÃO 



 

 

O Dunas Clube tem o orgulho de sediar o seu II Torneio Aberto de Golfe 

em parceria com a WEIKU, empresa líder em portas e janelas de PVC. A 

competição será válida pela 3ª etapa do Tour Gaúcho de Golfe de 2019 

organizado pela Federação Rio-Grandense de Golfe. O Dunas Clube irá abrir 75 

vagas para a disputa. 

 

 

 

DUNAS CLUBE 

Av. Domingos de Almeida, 3249. Pelotas – RS 

http://www.dunasclube.com.br/ 

Fones: (53) 3228-2149 / (53) 3228-2806 

 

 

 

22 a 24 de Fevereiro de 2019 

Dia 22 – Treino livre, última saída às 16h30min do tee do 1 

Dias 23 e 24 – Torneio com Draw 

 

 

22/02 – 18h: Happy Hour 

23/02 – 20h: Jantar de Confraternização 

24/02 – 17h: Premiação e Coquetel de Encerramento 

 

LOCAL 

DATA 

PROGRAMAÇÃO SOCIAL 

APRESENTAÇÃO 



 

 

 

O Dunas Clube conta 

com uma infraestrutura que é 

composta por piscinas adulta, 

infantil e térmica, parquinho, 

quadras de tênis, futebol, padel 

beach tênis e squash além de 

bar, restaurante e uma ampla 

área verde. Durante o Torneio, 

a família do(a) golfista está 

convidada a desfrutar de toda essa estrutura além de obviamente estar sendo 

aguardada para a Programação Social. Programem-se e venham aproveitar um 

belo fim de semana de esporte e lazer. 

 

 

Cavalheiros: Scratch / até 8.5 / 8.6 a 14.0 / 14.1 a 22.1 / 22.2 a 32.9 

Pré-Sênior: Scratch / até 8,5 / 8,6 a 14.0 / 14.1 a 32.9  

Sênior: Scratch / até 8,5 / 8,6 a 14.0 / 14.1 a 32.9 

Super-Sênior Gross / Net 

 

Damas: 

 Scratch / até 16.5 / 16.6 a 31.7 

* Serão entregues troféus para os 1º e 2º colocados. 

* Os prêmios não serão acumuláveis, prevalecendo à ordem de importância a 

critério da FRGG, sem opção de escolha por parte do jogador. 

* O torneio é válido para o ranking gaúcho e Tour por Categorias. 

 

CATEGORIAS E PREMIAÇÃO 

FAMÍLIA  



 

 

O torneio será regido pelas regras do Royal and Ancient Golf Club of St. 

Andrews em concordância com a Cartilha FRGG 2019 e com as regras locais do 

Dumas Clube. Casos omissos serão resolvidos pela comissão do torneio. A 

modalidade será Stroke Play 36 buracos podendo haver redução em caso de 

cancelamento. O índex utilizado será do mês Fevereiro/2019. 

 

 

 

Cavalheiros: R$ 280,00 

Damas R$ 200,00 

Juvenis R$ 130,00 

* Jogadores beneficiados: Isentos de taxa de inscrição. 

* Campeões de cada categoria principal da etapa anterior: Desconto de 50%. 

As inscrições serão aceitas mediante depósito ao Dunas Clube: Banco Banrisul 

(041); Ag: 0772; CC: 060938130-8; CNPJ 876939740001-86. O comprovante 

deverá ser enviado por e-mail (secretaria.dunas.clube@gmail.com) ou por 

WhatsApp (53 981199257).  

É possível confirmar presença e efetuar o pagamento diretamente no Clube. 

DATA LIMITE PARA INSCRIÇÕES: Dia 19/02/2019 (quarta-feira) às 12h00hs. 

 

 

 

O Clube não dispõe de caddies, carrinhos manuais ou elétricos. 

Sugerimos que os atletas se organizem previamente em relação a estes 

aspectos. 

 

REGRAS 

INSCRIÇÕES 

CADDIES E CARRINHOS 



 

 

 

Para o caso de chuva forte ou necessidade de interrupção do jogo, 

serão utilizados os seguintes sinais: 

* Um toque de Sirene: Início ou reinício de jogo. 

* Dois toques de Sirene: Perigo de raios, interromper o jogo, procurar abrigo, 

afastar-se de árvores. 

* Três toques de Sirene: jogo cancelado. 

 

 

 O Dunas Clube tem um restaurante interno que serve almoço, lanches 

e bebidas. Durante o Torneio, haverá também serviço de bar e restaurante à 

disposição dos atletas e seus acompanhantes que servirá almoço na forma de 

buffet, lanches e bebidas diversas. 

 

 

O hotel oficial do torneio será Hotel Curi Executive 

www.hotelcuri.com.br  

Endereço: Rua General Osório, 719. Centro – Pelotas-RS 

Fone: (53) 3227-9955. Whatsapp: +55 53 8120.1111 

STANDARD – Single: R$155,00. Double: R$200,00. Triple: R$200,00 

STANDARD SUPERIOR – Single: R$177,00. Double: R$229,00. Triple: R$287,00 

EXECUTIVE – Single: R$212,00. Double: R$287,00. Triple: R$377,00 

Estacionamento: R$20,00 a diária. Cama Extra: R$51,00. 

A cidade conta com o serviço de linhas de ônibus que passam em frente 

ao clube, taxis e transporte via aplicativos. 

CHUVA 

ALIMENTAÇÃO 

HOTEL 


