NORMAS E PROCEDIMENTOS
CIRCUITO FEMININO 2019
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NORMAS GERAIS
As normas e procedimentos da Federação Riograndense de Golfe tem como objetivo fornecer as
instruções e os critérios para a realização dos Torneios válidos para o Ranking Estadual do Circuito
Feminino.
As jogadoras devem seguir os mesmos princípios descritos no regulamento dos torneios válidos para
rankings e Tour por Categorias.
Desta forma criaremos um padrão de informações as quais os clubes, bem como as jogadoras, poderão
ter fácil acesso.
Segue abaixo itens que devem constar em todos os programas ou cartazes dos torneios:
1) Nome e data do torneio
2) Local do torneio
3) Valor e data limite de inscrição
4) Programação social
5) Informar que o torneio está obedecendo às normas da Cartilha da FRGG 2018.
Segue também cuidados na organização do torneio:
1) Divulgar cartaz e programa com 20 dias de antecedência
2) Disponibilizar profissional que desempenhe as funções de starter, confecção de placar e fiscal de
campo (para controlar o ritmo de jogo) e comissão técnica do torneio.
3) Disponibilizar carrinhos de golfe, quando necessário.
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ORGANIZAÇÃO DE TORNEIOS - Deveres dos Clubes Sedes

1) Na conversão de índex para handicap, será considerado o máximo de 36 hcp para todas as etapas
válidas para o ranking gaúcho. Os clubes deverão divulgar o índex máximo correspondente para
esta conversão em seu programa oficial.
2) Deverá fornecer as jogadoras informação referente à posição das bandeiras nos greens em todos
os dias de jogo; devem constar no mínimo as seguintes informações: comprimento total do
green, distância da frente do green para a bandeira e distância da lateral do green, seja para o
lado esquerda ou direita ou no centro.
3) Tees de saída: Obrigatoriamente todas as jogadoras deverão sair da mesma marca (todos as
jogadoras da mesma categoria, ressalvada alguma determinação da FRGG, o que será
antecipadamente comunicado ao clube anfitrião). Segue unificação das cores para campos de
nove buracos: Damas: 1ª volta marca (tee) vermelha; 2ª volta marca (tee) branca.
4) Deverá ser preparada uma mesa com cadeiras suficientes, em local isolado, com a presença
obrigatória de um membro da organização, para recepção e conferência dos cartões de escores, e
anotações dos horários de chegada de cada grupo.
5) Deverá publicar avisos, em suas dependências, no programa do torneio e no cartão de jogo,
alertando que os jogadores têm o prazo máximo de 05 minutos para entregar seu cartão, após o
termino do buraco 18.
6) A comissão deverá estar preparada com sirenes e/ou rojões para agir em caso da necessidade de
interrupção do jogo (PROVIDENCIAR ANTES do início do campeonato).
7) Deverá informar as participantes que o uso, durante as voltas estipuladas do campeonato, de
telefone celular, iPad, Pager, walkman, GPS e qualquer outro equipamento eletrônico
semelhante, pela jogadora ou seu “caddie”, acarretará em penalidade. OBS.: As jogadoras só
poderão utilizar o celular para chamar a comissão do torneio, visando dirimir dúvidas do jogo.
(o numero do telefone será informado pela Comissão do Torneio).
8) O clube sede deverá fornecer via Internet e/ou para a FRGG os resultados finais, principais
informações, curiosidades e imagens das competições, logo após o término dos jogos.
9) O clube organizador é o responsável pelo lançamento de todos os jogos no sistema de Bluegolf
(handicap-index) das participantes da competição, ou seja, das jogadoras locais e das demais
participantes do Estado, no prazo máximo de uma semana após a realização da etapa.
10) Fica a critério do clube sede a inclusão da categoria iniciante, bem como o número de buracos a
serem jogados. Esta categoria não pontua no ranking e o valor da taxa de inscrição é o mesmo
das demais jogadoras federadas.
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JOGADORAS - PARTICIPAÇÃO EM TORNEIOS – Procedimentos

1) A jogadora deverá estar devidamente federada e cadastrada no sistema Bluegolf com no mínimo
30 dias de antecedência ao inicio dos torneios individuais e no mínimo 60 dias de antecedência
ao inicio de torneios por equipes.
** Cláusula Especial para ex-jogadoras: Poderão participar deste Circuito, ex-jogadoras que
tenham tido handicap oficial da FRGG ou de algum clube associado, com as seguintes condições:
a) Podem participar de uma única etapa do Circuito Feminino nesta condição;
b) Participam do torneio com o ultimo handicap registrado e deve ser aprovado pela FRGG;
c) Participam dos prêmios e brindes da etapa;
d) Não pontuam para o ranking do Circuito Feminino;
e) Caso quiserem participar de outras etapas devem se federar através de algum clube
associado.
2) A jogadora deverá estar vestida para a prática do esporte, com bermuda, calça ou saia
(comprimento adequado), camiseta pólo e sapato de golfe, seguindo as regras de etiqueta do
golfe.
3) A jogadora deverá confirmar sua participação em torneios diretamente no seu clube de origem.
Cada clube encaminhará via e-mail para frgg@frgg.com.br a lista, no prazo determinado pelo
clube sede da etapa. A FRGG não aceita inscrições individuais.
4) A Jogadora que estiver inscrita no Draw deverá pagar o valor do torneio mesmo não
comparecendo. O clube ao qual pertence será responsável pelo pagamento.
5) São pertencentes na Categoria 36 Plus, as jogadoras iniciantes que ainda não possuem handicap
oficial ou jogadoras acima de 31,7 de index (na conversão máximo 36 hcp) e que não conseguem
jogar regularmente o seu handicap.
6) Jogadoras da Categoria 36 Plus que se classificarem em 1º lugar nos torneios, disputará na
categoria 19 a 36 hcp na próxima etapa.
7) Jogadoras da Categoria 36 Plus que jogarem uma etapa, devem se federar junto ao seu clube
sede para poder participar das próximas etapas do circuito, casa ainda não sejam federadas.
8)

A jogadora que tiver seu index revisado pela FRGG, deverá jogar o próximo torneio válido para
ranking com o seu novo index, independente do intervalo entre os torneios.

OBS: A jogadora cujo index mudar para outra categoria imediatamente inferior ou posterior,
automaticamente mudará de categoria levando 60% dos pontos. Contudo, caso queira a jogadora
permanecer pontuando na categoria de origem, deverá comunicar por escrito a FRGG, com
antecedência de dois dias da realização da etapa.
Neste caso, pontuará na sua categoria de origem, mas estará disputando troféu da etapa na
categoria que, conforme seu novo index, passou a pertencer.
9) Hora de saída no draw: A jogadora deve sair na hora indicada pela Comissão. Penalidade por
Infração: Se a jogadora chegar ao tee de saída, pronta para jogar, dentro de cinco minutos após
sua hora do draw, a penalidade por não iniciar o jogo no horário previsto é a perda do primeiro
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buraco, em jogos por buracos; ou duas tacadas, em jogos por tacadas. De outra forma, a
penalidade pela violação é a desclassificação (regra 6-3a).
10) O draw será técnico, ou seja, a jogadora deverá jogar dentro da sua categoria. É obrigatório o
respeito às categorias. Caso a jogadora realmente necessite jogar fora de sua categoria, o caso
será avaliado pela Diretoria Técnica da FRGG e comissão do torneio. Caso não seja concedida
esta exceção, a jogadora em questão não pontuará nesta etapa.
11) Jogo Lento: Serão aplicadas às normas de ritmo de jogo da CBG Hard Card.
Um grupo está fora de posição:
a) Se tiver levado mais tempo para jogar os buracos que o tempo acumulado permitido;
b) Se o grupo: chegar no tee num par 3, e o green estiver livre, num par 4, não sair do tee antes do
grupo a frente sair do green, ou num par 5, não chegar no tee antes do grupo a frente chegar no
Green.
Obs: O primeiro grupo a sair no campo estará fora de posição se a condição (a) é verdadeiro; para os
demais grupos tanto a condição (a) quanto a condição (b) terão que ser verdadeiros para que o
grupo seja considerado fora de posição.
Procedimento quando um grupo estiver fora de posição:
a) Um árbitro ou integrante da comissão será chamado para averiguar o motivo, e se existe
justificativa, pelo atraso (bola perdida, etc.) e o quanto o grupo esta fora de posição. Caso a decisão
for de não cronometrar as jogadoras do grupo; após elas saírem do tee o árbitro informará a cada
jogadora que o grupo está fora de posição e pedirá que acelerem o ritmo de jogo. O grupo não será
cronometrado a menos que consiga recuperar sua posição no campo dentro de um tempo razoável.
Caso a decisão for de cronometrar as jogadoras do grupo, cada jogadora será informada que o grupo
está fora de posição e que serão individualmente cronometrados, e perguntados se conhecem os
procedimentos e penalidades do jogo lento.
b) Tempo máximo permitido para cada tacada é de 40 segundos. Serão concedidos 10 segundos
adicionais para o primeiro jogador a dar a tacada:
a) num par 3;
b) a segunda tacada num par 4 ou 5;
c) de perto ou no putting green.
A CRONOMETRAGEM começará quando a jogadora tiver chegado na sua bola, teve alguns segundos
para escolher seu taco e está livre de impedimentos à frente que o impeçam de jogar. No green a
jogadora tem alguns segundos para reparar sua marca de pique no green e retirar impedimentos
soltos de sua linha de putt. Regra 33.7
c) A Cronometragem terminará quando o grupo estiver de volta em posição com referência ao grupo
na frente ou quando estiver dentro do tempo máximo acumulado para os buracos que jogou.
Penalidade por quebra de condição:
1º jogo lento: aviso verbal do árbitro;
2º jogo lento: 1 tacada de punição;
3º jogo lento: 2 tacadas de punição;
4º jogo lento: desclassificação.
Obs: A volta definida pela comissão é de 18 buracos, portanto não é permitido parar entre os
buracos 09 e 10.

Federação Riograndense de Golfe
Contatos: 51-3395-2718 frgg@frgg.com.br www.frgg.com.br

4

12) Entrega de cartões: A jogadora, após o termino dos jogos, deverá se dirigir imediatamente até a
mesa de recebimento dos cartões. O tempo máximo para entrega de cartões é de 05 minutos.
Após este tempo a jogadora ficará sujeito a penalidades.
13) A jogadora é responsável pela conferencia do escore buraco a buraco e entrega de seu cartão
dentro do prazo acima.
14) Desrespeito às regras de golfe, comportamento e etiqueta: Será aplicado o CODIGO DE
CONDUTA ANTIDESPORTIVA.

ETAPAS VÁLIDAS:
Etapa Green Village – Dia 07 de Fevereiro
Etapa Gamado – Dia 28 de Março
Etapa PACC – Dia 25 de Abril
Etapa SCCC – Dia 16 de Maio
Etapa Caxias – Dia 24 de Outubro
Etapa Belém – Dia 28 de Novembro
• As etapas serão realizadas durante a semana conforme calendário aprovado.
• Os clubes poderão captar verbas junto aos tradicionais parceiros de sua região. A arrecadação, de
cada etapa, ficará com o clube sede.

MODALIDADE DOS JOGOS: Stroke Play 18 buracos

CATEGORIAS: Scratch / até 16,5 index / 16,6 a 31,7 index
Na categoria Scratch participam somente as jogadoras que não utilizarem carrinhos de golfe, salvo que
haja disponibilidade dos mesmos para todas as jogadoras. Casos especiais de liberação de utilização de
carrinhos serão avaliados pela comissão, antes do início do jogo.

VALORES DAS INSCRIÇÕES:
O valor definido para o ano de 2018 é de R$120 (cento e vinte reais), não tendo diferenciação pela
categoria a qual pertencem (juvenis, damas, sênior, supersênior ou iniciantes).
** Campeãs de cada categoria da etapa anterior: desconto de 50% na taxa de inscrição (total 03
jogadoras). Caso a mesma jogadora ganhe na categoria Scratch e na primeira ou segunda categoria, o
desconto passa para a segunda colocada na categoria.

PROGRAMAÇÃO SOCIAL:
O clube sede será responsável por fornecer café da manhã e coquetel de encerramento nas etapas do
Circuito Feminino. Fica a critério de cada clube o fornecimento de água e frutas durante o jogo.
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RESULTADOS:
O clube sede deverá enviar para a FRGG, via e-mail, os escores de todas as participantes para a
confecção do ranking. Prazo máximo para o envio das informações 24 horas após o término do torneio,
sujeito a penalidade de perder a validade para o ranking gaúcho.

CRITÉRIOS DE DESEMPATE:
Se houver empate no 1º lugar na categoria Scratch, a campeã será a vencedora do play-off (buraco 18
ou buraco a ser definido pela comissão até desempatar). Nas demais categorias, o critério de
desempate para a distribuição de prêmios segue: melhor resultado Net nos últimos 9, 6, 3 e último
buraco.

BRINDES: Os apoiadores poderão ser divulgados no convite oficial de cada etapa. Os brindes serão
sorteados entre todas as participantes do torneio. A jogadora sorteada deverá estar presente no
momento do sorteio, caso contrário, será sorteado novamente, sem exceções.

PREMIAÇÃO POR ETAPA:
A premiação será de responsabilidade do clube sede. Serão premiadas 1º e 2º lugar de cada categoria,
no total de seis jogadoras contempladas. Os prêmios não serão acumulativos, passando para a próxima
colocada na categoria. Neste Circuito fica adotado o critério de fornecer prêmios que tenham utilidade
e não troféus. Sugestões: Artigos de decoração, artigos de golfe, artigos de beleza.

ETAPAS GRAMADO E BELEM NOVO:
As etapas de Gramado e Belém Novo serão feitas em conjunto com a ABFGS.
O valor das inscrições será integralmente destinado para o clube sede.
Nestas etapas haverá também prêmios para as categorias Sênior (Scratch / até 16,5 index / 16,6 a 31,7
index), e Supersênior. Os prêmios destas categorias serão disponibilizados pela ABFGS.

PREMIAÇÃO EXTRA 2019:
Serão sorteados entre as jogadoras que participaram das 6 etapas do Circuito, três vales a serem
definidos os valores no decorrer do ano.
Não serão incluídas neste sorteio as jogadoras que ficarem em primeiro ou segundo lugar de cada
categoria no ranking do circuito.
IMPORTANTE: Se o número de jogadoras que participaram de todas as etapas, for três ou menos
automaticamente ganharão o vale, sem necessidade de sorteio. Os vales restantes serão sorteados
entre as jogadoras que participaram em 5 etapas.

PREMIAÇÃO FINAL DO RANKING:
As jogadoras que somarem mais pontos, após a somatória de todas as etapas, em cada categoria, serão
respectivamente Campeã e Vice-Campeã do Tour Feminino de Golfe 2019.
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PREMIAÇÃO ESPECIAL – SOMENTE ATRAVÉS DE CAPTAÇÃO DE PATROCÍNIO:
A campeã e vice-campeã da categoria Scratch receberão voucher participação num torneio de golfe
incluindo aéreo, hospedagem e inscrição.
No primeiro lugar da categoria até 16,5 index caso ocorra acúmulo com a categoria scratch, a
premiação será para a próxima melhor colocada que receberá o voucher participação num torneio de
golfe incluindo hospedagem e inscrição. O segundo lugar, usando o mesmo critério, receberá o voucher
incluindo hospedagem e inscrição.
O primeiro lugar da categoria acima 16,6 index receberá o voucher participação num torneio de golfe
incluindo aéreo, hospedagem e inscrição. O segundo lugar receberá o voucher incluindo hospedagem e
inscrição.
Em caso de empate na pontuação do ranking, será considerado o resultado da última etapa do Circuito
como critério de desempate, se persistir, o resultado da etapa anterior e assim sucessivamente.

PONTUAÇÃO PARA O RANKING:
Será utilizada a tabela abaixo para torneios de 18 buracos:
FEMININO
1º lugar – 30 pontos
2º lugar – 25 pontos
3º lugar – 20 pontos
4º lugar – 15 pontos
5º lugar – 12 pontos
6º lugar – 10 pontos
7º lugar – 08 pontos
8º lugar – 06 pontos
9º lugar – 04 pontos
10º lugar – 03 pontos
11º lugar – 02 pontos
12° lugar – 01 ponto ou mais

Bonificação: 03 pontos de bonificação para todas as jogadoras visitantes participantes.
OBS : Se jogado apenas 09 buracos a pontuação será de 50% dos pontos.
Empates: Quando houver empate, os pontos a serem computados para o ranking serão somados e
divididos pelo numero de jogadoras empatadas (exceto pontos de bonificação).
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