
 

 Aberto de Duplas do Estado Rio Grande do Sul 
 
 
 

DATA: 
24 de agosto (sexta) – dia de treino  
25 de agosto (sábado) – 1º Dia de jogo 
26 de agosto (domingo) – 2º Dia de jogo 

 
 

LOCAL: 

Rosário Golf Club 
Rua Presidente Costa e Silva, n° 40, bairro Swift – Rosário do Sul – RS 
Contato: Leonardo Vaz (55) 99606-8052 /  Émerson (55) 99943-7884  

 
 

MODALIDADE: 
Stroke Play Best Ball em 36 buracos, 18 buracos por dia. 

 
 

LIMITE DE VAGAS:  
O torneio está limitado a 70 vagas (35 duplas) 

 
 

HANDICAP INDEX: 
Serão considerados os handicap index publicados no site da FRGG . 
Cada jogador jogará com o seu hcp / index original.  

 
 

CLASSIFICAÇÃO E RESULTADOS:  
Composição dos resultados: Para o resultado gross, será marcado o melhor escore da dupla no buraco 
jogado. Para o resultado net, será marcado o escore líquido da dupla em cada buraco jogado.  

 

CATEGORIAS:  
Scratch / até 14,0 index / 14,1 a 32,9 index 
 
Formação das Duplas: Jogadores de categorias diferentes, poderão fazer parte da mesma dupla, desde 
que o jogador com o hcp maior baixe seu index para ficar dentro da mesma categoria do seu parceiro de 
jogo. As duplas podem ser mistas (as damas jogam na primeira categoria com índex até 16,5 e na segunda 
categoria com 16,6 a 31,7 de índex para compor a dupla) e/ou jogadores de clubes diferentes. 

 
 

VALOR DAS INSCRIÇÕES: 
R$ 300,00 (Trezentos reais) por dupla 
Não federados jogam com 0 de hcp, no caso de sobrar vaga e pagam 20% a mais. 

 



 

INSCRIÇÕES – ENCERRAMENTO: 
Dia  21.08.2018 (terça-feira), às 17h ou até atingir o limite de vagas. 
Os clubes deverão enviar a lista de inscrições para a FRGG via e-mail frgg@frgg.com.br com cópia para   
rosul2_leovaz@hotmail.com  com o devido comprovante do depósito.  

 
 

TAXA DE CADDIES por 18 buracos: 
Caddies R$ 50,00 
 

 
 

PREMIAÇÃO: 
Serão entregues troféus para os 1º e 2º colocados de cada categoria.  
Totalizando 06 duplas. 

 
 

REGULAMENTO: 
O O torneio será regido pelas regras do Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews e pelas regras locais, 

cabendo à Comissão de Arbitragem, em decisões irrecorríveis, dirimir quaisquer dúvidas ou incidentes  
serão aplicadas demais regras conforme Cartilha FRGG 2018. 

 
 

HOTEL OFICIAL: 
Hotel Ibicui Fone (55) 32316188 -  www.hotelibicui.com.br 

 
 

PROGRAMAÇÃO SOCIAL: 
Sexta – coquetel 
Sábado – jantar 
Acompanhante taxa extra 

 

 
CONTAMOS COM SUA PRESENÇA! 
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IMPORTANTE: 
 

 
CONDUTA ANTIDESPORTIVA: 
 
O golfista que tiver uma conduta esportiva não compatível com os padrões do golfe, dentro do campo 
ou em qualquer ambiente do evento (restaurantes, hotéis, clubes, etc.), terá sua inscrição banida do 
torneio, dependendo da gravidade de seu ato. O golfista será responsável também pela conduta de 
seus acompanhantes (pais, amigos, técnicos, etc.), em qualquer ambiente do evento. As punições 
serão as mesmas impostas pelo Código de Conduta da C.B.G.  
 
 

 
DEZ PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DO GOLFE: 
 
1) Quando for cumprimentar alguém e estiver de chapéu ou boné, tire-o para o cumprimento.  
2) Quando entrar em um lugar fechado e estiver usando chapéu ou boné, tire-o enquanto permanecer 
no lugar.  
3) Quando estiver atrasado no jogo, não espere que peçam passagem, ofereça com cordialidade e boa 
vontade a quem o segue.  
4) Parabenize sempre seu adversário por seus bons golpes com palavras ou simplesmente com 
pequenos bons gestos. Se ele ganhar, felicite-o com alegria sincera e bom humor.  
5) Seja justo, estrito e honesto na aplicação das regras do jogo. Muitas vezes ocorre que nós sejamos 
nossos próprios juízes. 
6) Diante de qualquer contrariedade em seu jogo, não perca nunca os bons modos ou a boa 
linguagem.  
7) Se estiver representando o seu clube, federação ou País, lembre-se que seus deveres e 
responsabilidades são dobrados, com você mesmo e com o órgão que você está tendo a honra de 
representar.  
8) Vista-se de forma adequada para o jogo. Existem normas de etiqueta e bom gosto que devem ser 
respeitadas.  
9) Durante o jogo preste muita atenção na recolocação dos divots, piques nos greens, rastelar as 
bancas sempre que cair nelas, e os demais cuidados tão importantes para a manutenção apropriada 
dos campos. Nesse sentido, deve-se ter especial consideração e respeito a todos os que dedicam horas 
e trabalho para benefício do campo e do jogo, desde o Capitão até todo o pessoal encarregado. 
10) Respeite sempre as normas e regras locais, lugares de permanência, horários e zonas de prática 
permitidas. Mantenha-se atento ao jogo do seu companheiro ou adversário de forma a não atrapalhar 
o seu jogo no momento das tacadas. O silêncio e o seu posicionamento são importantes durante as 
tacadas dos outros jogadores. 

 
 
 
 


