
     
 

XIII ABERTO DO CAXIAS GOLF CLUB – PRE VALE 
TROFEU PAULO BELLINI 

 

Patrocínio: PRE VALE 

 
Válido para Ranking Estadual 

 
 

Data:  19 e 20 de Outubro de 2019 
Local:  Caxias Golf Golf Club 
            Estrada do Golfe, 1111 – Fazenda Souza 
              Caxias do Sul – RS Fone: 54-98102-5820 
   
 
Modalidade: Stroke-Play 36 buracos  

 
DIA DE TREINO: 18 de outubro – sexta-feira 
 
Ranking Gaúcho – será disputado nos dias 19 e 20 de outubro – sábado e domingo - todas as 
categorias e subcategorias  
 

CATEGORIAS E PREMIAÇÃO: 
PRINCIPAIS: 
Cavalheiros: Scratch / até 8,5 / 8,6 – 14,0 / 14,1 – 22,1 / 22,2 a 32,9 de index 
Damas: Scratch / até 16,5 / 16,6 a 31,7 de index  

 1º e 2º lugares para todas as categorias principais 
 

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

 Sub Categorias Scratch: Campeão e vice; Demais: 1º colocado 
 

 
1º e 2º lugares em todas as categorias principais (não acumulável). 
Subcategorias Pré-Sênior e Sênior Scratch acumulável com a categoria principal. 
Premiação somente para o 1º colocado das sub-categorias net não acumulável. 
 



 

VALOR INSCRIÇÕES: 
  
Cavalheiros: R$ 280,00 
Damas: R$ 150,00 
Juvenil: R$ 100,00 
 

 Data de Encerramento:  Dia 15 de Outubro as 15 hrs. 
 

 

PROCEDIMENTO INSCRIÇÕES: 
As inscrições deverão ser feita pelos clubes diretamente com a FRGG. Limite de vagas: 80 jogadores 

 

FORMA DE PAGAMENTO 

 
Deposito pelos atletas e clubes na conta corrente do clube até dia 14.10.2019. 
 

CAXIAS GOLF CLUB  – CNPJ: 04.926.650/0001-13 
SICREDI – Banco: 748 

Agência:  0101 
Conta Corrente:  75778-8 
 

HORÁRIO DE SAÍDA: 
 Estará disponível aos interessados a partir de 17/10 (quinta feira) no facebook da Federação 

Riograndense de Golfe e do Caxias Golf Club, e no site da CBG BlueGolf. 

 A composição dos horários de saídas do 2º dia será eminentemente técnico. 
 

HOTEL OFICIAL:  
 
PERSONAL ROYAL HOTEL. 
Rua Garibaldi, centro Caxias do Sul - RS 
Reservas: (54) 3089.20.00 
 

 

REGULAMENTO:  
 

 O Campeonato será regido pelas regras do Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews, pelas 
regras locais do Caxias Golf Club e regras da Cartilha FRGG 2019, cabendo as decisões 
inapeláveis, aos árbitros e comissão do torneio; 

 Permitido o uso de carrinhos para todos os jogadores. Exceto Categoria Scratch se não houver 
disponibilidade de carrinho para todos os jogadores; 

 Jogo Lento: Serão aplicadas às normas de ritmo de jogo da CBG Hard Card e Cartilha FRGG 
2019;  

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

 Posição de bandeiras: Vermelhas /frente, brancas/meio e amarelas/fundo do green; 

 Na conversão de índex para handicap, será considerado o máximo de 36 hdcp; 



 
 

 Será considerado o index do mês de outubro de 2019;  

 Os jogadores têm o prazo máximo de 05 minutos para entregar seu cartão, após o término do 
buraco 18. 
 

DESEMPATE:  
 Desempate: Categoria Scratch, 1º lugar, “play-off sudden death”. Categorias com index, 

melhor resultado dos últimos 9, 6, 3 e 1 buracos, conforme determinado no Livro de Regras, 
apêndice 1, parte B-10 itens “a e c”. 

 

SOCIAL: 
 Jantar no dia sábado (19/10) no Restaurante Casa Di Paolo, onde serviremos galeto completo 

com água, refrigerante e vinho.  
  

 Chopp da marca HELLES/Brahma na sede do clube no sábado (19/10) e domingo (20.10) a 
partir das 13 hrs. 

  

 Coquetel no clube no domingo (20/10) durante a entrega do troféu “PAULO BELLINI“ aos 
vencedores. 

 
 

 
A comissão Organizadora 

 
A todos um bom jogo! 

 


