
CANTEGRIL CLUBE DE BAGÉ 
 

REGULAMENTO - XVII TORNEIO ABERTO GOLFE CCB – MAIO / 2019 

 
  

1) - Os jogos serão disputados em 36 buracos stroke-play para Damas e Cavalheiros, nas 
diversas categorias, de conformidade com as regras de Golf do "The Royal and Ancient Golf 
Club of St. Andrews" e do Regulamento do Tour Gaúcho por Categorias - 2019 e Regras 
Locais escritas no verso dos cartões. 
  

2)   - CATEGORIAS: 
          CAVALHEIROS                 Scratch / até 8,5 / 8,6 a 14,0 / 14,1 a 22,1 e 22,2 a 32,2 de index 
          DAMAS                               Scratch / até 16,5 / 16,6 a 31,7 de index 
 
       - SUB-CATEGORIAS: 
         SÊNIOR                                Scratch / até 8,5/ 8,6 a 14,0 / 14,1 a 32,2 de index 
         PRÉ-SÊNIOR                      Scratch / até 8,5/ 8,6 a 14,0 / 14,1 a 32,2 de index 
         SUPER-SÊNIOR                 Scratch / até 32,2 de index 
 

B - HORÁRIO DE SAÍDA: No último dia de competição não será permitido jogar fora do 
horário estabelecido no “draw técnico” conforme colocação das categorias e conforme 
regulamento do Tour Gaúcho por Categorias 2019.   
Obs:  Por motivo de idade superior a 70 anos ou que tenha patrocinado o evento, e desde 
que tenha parceiro em condições iguais (idade e categoria), será permitido, durante os 
meses de inverno, horário especial que será determinado pela comissão do torneio.  
 

C - CRITÉRIOS PARA DESEMPATES: 
-   CATEGORIA SCRATCH - 1º lugar: será jogado um "play-off" (morte súbita) no buraco 18, 
repetindo a disputa no mesmo buraco quantas vezes forem necessárias, até haver um 
ganhador.  

 

 - OUTROS DESEMPATES: serão aplicados, sucessivamente, os seguintes critérios: 
1 - Nas categorias com handicap, pelo melhor escore net dos últimos 18 buracos; melhor 
escore net nos últimos 9 buracos, deduzido o hcp da segunda volta; nos últimos 6 buracos 
deduzido 1/3 do handicap da segunda volta e; últimos 3 buracos deduzido 2/3 do handicap 
da segunda volta. O fracionamento do handicap sofrera arredondamento para mais (maior 
ou igual a 0,51) ou para menos (menor ou igual a 0,5). 
Obs: No caso de handicap ímpar, o hcp da segunda volta será sempre maior que a primeira, 
devido ao hcp strocke 1 do campo ser o buraco 13. 
2 - persistindo os empates, será definido por sorteio durante a entrega de prêmios. 
 

D - SUSPENSÃO DO JOGO: A Comissão poderá determinar a suspensão temporária. Na 
hipótese de interrupção temporária, o jogador deverá marcar o lugar da bola para, no 
reinicio, dali prosseguir a competição. Nota: A comissão se reserva o direito de reduzir o 
número de buracos, jogados ou por jogar, em caso de força maior, conforme segue: 
- Se cancelado o jogo no sábado: os jogadores terminarão o restante da volta no domingo 
pela manhã, fechando assim a volta estipulada, ou cancelar o dia todo, desde que nenhum 
jogador da categoria tenha completado 18 buracos. Não será cancelada parte do jogo 
(numero de buracos). Ou cancela-se o dia todo ou termina-se o restante da volta no dia 
seguinte. A comissão poderá validar somente essa volta, não jogando os outros 18 buracos, 
ou determinar a continuação do jogo em mais 9 ou mais 18 buracos, comunicando aos 



jogadores, antes da saída no tee do 1, quantos buracos serão validados. “ A comissão não 
tem o direito de reduzir o número de buracos de uma volta estipulada, depois de iniciado o 
jogo dessa volta”-  
-  Se cancelado o jogo no domingo: cancelado o dia para as categorias atingidas 
-  Se cancelado no sábado e domingo: cancelado o torneio para as categorias atingidas 
 

3) CATEGORIA PRÉ-SENIOR: jogadores que completem 40 anos até 31/12/2019. 
 

4). CATEGORIA SENIOR: jogadores que completem 55 anos até 31/12/2019. 
 

5) CATEGORIA SUPER-SENIOR: jogadores que completem 70 anos até 31/12/2019. 
  

6) PREMIAÇÃO:  
- 1º e 2º lugares em todas as categorias principais (não acumulável); 
- Sub-categorias  Pré-Sênior e Sênior Scratch e Super-Sênior acumulável com a categoria 
principal; 
- Premiação do 1º colocado das sub-categorias net (não acumulável); 
 

7) CASOS OMISSOS: Os casos omissos neste Regulamento, bem como quaisquer dúvidas 
quanto à aplicação e interpretação das regras, serão apreciados e resolvidos pela COMISSÃO 
TÉCNICA do torneio. 
 

8) COMISSÃO TÉCNICA DO TORNEIO: Será formada após a confirmação de todos os 
inscritos.                                

 
 

Bagé, maio de 2019 
 

A COMISSÃO ORGANIZADORA 

 

 


