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Válido para o Ranking Estadual 

 

 

 

Programação 
 

Data 02 a 04 de agosto 2019. 
Local Gramado Golf Club 

Endereço Estrada do Mato Queimado, Km 07 – Gramado / RS 
Telefone: (54) 3286.2119 

Contato  gramadogolfclub@gmail.com e/ou 3286-2119 – Sra. Elenise 

 
Modalidade: Stroke-play Buracos: 36 (Ranking Gaúcho) 

Handicap index: publicado no 
site da FRGG / Blue Golf 

Será considerado o handicap index do 
mês de julho/19 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aberto Cidade  

de 

Gramado 

48º  

Categorias e Premiação: 
 Cavalheiros Scratch / até 8.5 / 8.6 a 14.0 / de 14.1 a 22.1 / 22.2 a 32.2 index.  

 Damas Scratch / até 16.5 /16.6 a 31.7 index.  
(1º e 2º lugares para todas as categorias principais) 
 

PREMIAÇÃO ESPECIAL: 
 Sênior: Scratch / até 8.5/ 8.6 a 14.0 / 14.1 a 32.2 index. 

 Pré-Senior: Scratch / até 8.5/ 8.6 a 14.0/ 14.1 a 32.2 index. 
  (1º lugar para todas as categorias especiais) 

 Super-Sênior: melhor Scratch e melhor Net 
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Programação Esportiva 

 
 

Premiação: 
 
Os prêmios não serão acumuláveis nas categorias principais, prevalecendo 
a ordem de importância, sem opção de escolha por parte do jogador. 
 

Critério de Desempate: 
 

 Scratch = Play-off sudden death, à escolha da comissão do campeonato. 

 Net = últimos 09, 06, 03 e 01 buracos. 
 

Regulamento: 
 

 O campeonato será regido pelas regras do Royal and Ancient Golf Club of St. 
Andrews, e pelas regras locais do Gramado Golf Club, cabendo as demais 
decisões, inapeláveis, à Comissão de Arbitragem do torneio. 

 Somente serão aceitas as inscrições de jogadores (as) que tenham index oficial 
na Confederação Brasileira de Golfe, Federação Riograndense de Golfe e seus 
filiados.  

 Será permitido o uso de Golf Cars para os participantes sênior e pré-sênior e 
jogadores com sérias limitações físicas (Cartilha FRGG pag. 06 – item 3.10). 

 Os jogadores têm o prazo máximo de 05 minutos para entregar seu cartão, após 
o término do jogo. 

 Jogo Lento: Conforme Manual técnico e Condições de Campeonatos da CBG, os 
jogadores não serão avisados que estarão sendo cronometrados. Penalidade por 
quebra de condição:  

 1º jogo lento – aviso verbal do árbitro. 

 2º jogo lento – 01 tacada de punição.  

 3º jogo lento – 02 tacadas de punição.  

 4º jogo lento – desclassificação. 

 A volta estipulada, definida pela comissão é de 18 buracos, portanto, não será 
permitido parar entre os buracos 09 e 10. 

 Atendendo a determinação da CBG, fica expressamente proibido o uso de 
telefone celular e quaisquer outros equipamentos eletrônicos similares no 
campo de jogo, incluindo-se putting-green e driving-range. O não cumprimento 
das determinações acima mencionadas acarretará na desclassificação do 
jogador. 
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 A regra 6.3, será aplicada sem nota, isto é: sem concessão de cinco (05) minutos.  

 A regra 7.2 – Nota 2: fica proibido o treino de putts e chips sobre ou próximo do 
green do último buraco. O infrator sofrerá penalidade de 2 strokes. 

 Corte: A comissão se reserva o direito de alterar o número de voltas estipuladas 
e/ou fazer cortes após 18 ou 36 buracos, por motivos de força maior.  
 

Horário de Saída: 
 

 Estará à disposição dos interessados, a partir das 17 horas do dia 02/08, 
no site da F.R.G.G e no quadro de aviso na sede social do Gramado Golf 
Club. 
 
TEE Amarelo – Primeira volta dos cavalheiros. 
TEE Verde – Segunda volta dos cavalheiros. 
TEE Vermelho – Damas geral. 
 

Treino:  
 
Dia 02 de agosto de 2019 o campo estará aberto para treino aos jogadores 
inscritos. O tee do buraco nº 01 ou nº 10 serão fechados 
IMPRETERIVELMENTE às 15h. 
 

Chuva / Raios: 
 
Para o caso de chuva forte, 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. 
 

 

Caddies / Carrinhos: 
 
Teremos poucos caddies; além destes, serão disponibilizados 06 carrinhos 
manuais, no valor de R$ 30,00 por dia. 
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Inscrições: 
 

 Adulto: R$ 280,00 

 Damas e Juvenil: R$ 180,00 

 Jogador Beneficiado: Isento 
 

Vagas / Inscrições: 
 

 As inscrições terão registro cronológico e as que ultrapassarem o 
limite de vagas do evento ficarão sujeitas a lista de espera. 

 Será recebido inscrições até o dia 29/07/2019 (sexta-feira) às 17h. 

 As inscrições deverão serem feitas através dos Clubes, mediante o 
envio de e-mail com a lista dos participantes e encaminhadas à FRGG. 

 O depósito bancário deverá ser feito para: 
o Gramado Golf Club 
o Banco do Brasil – 001 
o Agência  - 0575-4 
o Conta Corrente - 10.651-8 
o CNPJ  - 87.853.347/0001-65 
o Efetuar o depósito no formato "IDENTIFICADO" 
o O comprovante do depósito bancário deverá ser enviado, até o 

dia 31/07/19, ao e-mail gramadogolfclub@gmail.com 

 O número de participantes por clube respeitará os critérios de divisão 
de vagas estabelecidos pela F.R.G.G. 

 Somente consideraremos desistente o jogador que comunicar por 
escrito, a FRGG ou ao Clube na forma de e-mail, até a data e horário 
estabelecido para o encerramento das inscrições. 
 
 

PROGRAMAÇÃO SOCIAL: 
 

 03/08 (sábado) – Jantar de confraternização a partir das 20h. 
 04/08 (domingo) – Entrega de Prêmios às 18 horas. 
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HOTEL OFICIAL: 
 

Hotel Fioreze Primo  - Av. Borges de Medeiros, 3650 – Centro – 
Gramado/RS  -  (54) 3286-7680  - Whats (54) 99680-3650  
contato@hotelfiorezeprimo.com.br  - desconto de 20% da tabela do site 
www.hotelfiorezeprimo.com.br 
Reservas com Maria Eduarda. Para garantir o desconto, favor mencionar 
“Gramado Golf Clube”. 
Todos participantes menores de dezoito anos deverão trazer autorização 
dos pais para apresentar no hotel oficial do torneio. 
 

Recomendamos aos jogadores se programarem com antecedência, 
procurando fazer as reservas com brevidade, em razão de Gramado ser 
uma cidade turística. 
 
 

SERVIÇO DE BAR E RESTAURANTE 
 

 
Estes serviços estarão à disposição durante o dia, servindo almoço, lanches 

e bebidas. 

 

 

O Gramado Golf Club deseja boa sorte e 

diversão aos participantes do torneio. 
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Ficha de Inscrição 
 

Válido para o Ranking Estadual (03 e 04 de agosto 19) 

 
Solicito que seja feita minha inscrição no campeonato acima mencionado. 
Declaro estar ciente e de acordo com o Regulamento do evento, conforme programa editado pelo 
Gramado Golf Club. 
 
(    ) Cavalheiros: R$ 280,00 
(    ) Damas: R$ 180,00 
(    ) Juvenil: R$ 180,00 
(    ) Jogador Beneficiado: Isento 
 

NOME COMPLETO:   

 

SEXO:        M (    )         F (    ) DATA NASCIMENTO:            /           / 

 

NACIONALIDADE:  INDEX:  

 

CLUBE:  CIDADE:  

 

TELEFONES PARA CONTATO:  (         ) 

 

E–MAIL:  

 
DEPÓSITO:  
GRAMADO GOLF CLUB 
BANCO DO BRASIL - 001 
AGÊNCIA: 0575-4 CONTA: 10-651-8 
CNPJ: 87.853.347/0001-65 
 
Datas limite para inscrições: 29/07/19 
Enviar inscrições para:   F.R.G.G.    /   e-mail: frgg@frgg.com.br   /   Fone: (51) 3395-2718 
 
_________________________, _______ de ______________ de 2019. 
 
 
Assinatura: _______________________________________________ 
 
 

Favor enviar junto com a inscrição o comprovante de depósito para o e-mail 
gramadogolfclub@gmail.com 
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