PROGRAMA DE MILHAGENS

Transforme os km percorridos de seus jogadores/sócios em pontos/jardas que valerão ótimos prêmios
após somatória de todas as etapas válidas do Tour por Categorias!

Regulamento por Clube Filiado:
Considerando o regulamento do Tour Gaúcho por Categorias, no qual cada clube tem um número limite
de vagas, em percentual ao número máximo de inscrições em cada torneio, segue:

1) Com base no preenchimento destas vagas, em cada etapa do tour gaúcho, o clube ganhará pontos que
serão acumuladas durante o ano, dando direito a prêmios específicos. Segue tabela:
Percentual de vagas preenchidas
De 96 a 100 %
De 91 a 95%
De 81 a 90%
De 71 a 80%
De 61 a 70%
De 51 a 60%
Igual a 50%
Abaixo de 50%

Pontuação recebida - clube
100 pontos
95 pontos
90 pontos
80 pontos
70 pontos
60 pontos
50 pontos
20 pontos

2) Caso o jogador seja federado por mais de um clube, a pontuação valerá para o clube que efetivar sua
inscrição a cada etapa do Tour.
3) Caso o clube participe com o número superior ao seu limite de vagas em uma etapa, receberá um bônus
de 30 pontos.
4) O clube sede da etapa receberá apenas o percentual correspondente ao seu limite máximo de vagas
em cada torneio.
5) Os campeões de cada categoria principal somarão para o seu clube 50 pontos. Obs: Para as categorias
cavalheiros scratch/até até 8,5 índex, dama scratch/dama até 16,5 de indexs, os pontos não serão
acumulativos.
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Premiação por clube: Após somatória dos pontos de todas as etapas, o clube que obtiver a maior
pontuação, conforme classificação abaixo receberá da FRGG os seguintes prêmios.
a) Primeiro lugar – 01 Computador + 01 impressora Multifuncional
b) Segundo lugar – 01 TV LCD 40’
c) Terceiro lugar – 01 backdrop semi-usado

Critério de desempate:
1)O clube que tiver o maior número de pontos conquistado por seu jogador em uma etapa do Tour;
2)O clube que tiver o segundo maior número de pontos em uma etapa.
3)Persistindo o empate, serão premiados os dois clubes.
• A premiação somente será entregue se o clube estiver em dia com a Tesouraria da FRGG.
• O prazo final para retirada da premiação encerra no mês de junho do ano seguinte.
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