64º Campeonato Aberto de Golfe do Estado
do Rio Grande do Sul – 2019
Válido para Ranking Nacional, Mundial e Estadual
Local:

Clube Campestre de Pelotas
53-3275-5154 clube.campestre@terra.com.br

Data:

06 a 08 de Setembro – jogos de competição
Dia 05 (quinta-feira) - treino

Modalidade:




Stroke play – 54 buracos (18 buracos/dia) – Ranking Nacional, Mundial, Gaúcho e
Tour por Categorias - cavalheiros até 8,5 index e damas até 16,5 de index
(Sexta, Sábado e Domingo)
Stroke play – 36 buracos (18 buracos/dia) –Tour por Categorias cavalheiros acima
de 8,6 de index e damas acima de 16,6 de index (somente Sábado e Domingo)

Treino:




05/09/19 – quinta-feira – Cavalheiros até 8,5 index e Damas até 16,5 index
06/09/19 – sexta-feira – Cavalheiros acima de 8,6 index e damas acima 16,6 de
index (horários determinados pela comissão do torneio).

Tees Saida




Cavalheiros – Tee Azul
Damas – Tee Vermelho

Validade Ranking:

Ranking Mundial, Nacional, Gaúcho e Tour por Categorias

Categorias e Premiação:

Masculino: Scratch / até 8,5 / 8,6 – 14,0 / 14,1 – 22,1 / 22,2 – 32,9 index
Feminino: Scratch / até 16,5 / 16,6 – 31,7 index
Troféus para 1º e 2º lugares
Premiação Especial: Pré-Sênior / Sênior / Super Sênior
Subcategorias Scratchs acumulável com a categoria principal.
Subcategorias net não acumulável.
Premiação somente para o 1º colocado para todas as subcategorias.

Observação categorias:

Cerimônia de premiação:



Todos cavalheiros scratch / até 8,5 / damas scratch/ até 16,5 index deverão jogar
03 dias (sexta, sábado e domingo)
 Cavalheiros acima de 8,6 index e damas acima de 16,6 index jogam 02 dias
(sábado e domingo).
Logo após o término dos jogos da última turma no domingo

Limite de vagas:

100 jogadores
45 vagas – Categoria Scratch (feminino e masculino) até dia 20 de agosto, sendo que
50% destas vagas são destinadas para os jogadores do ranking estadual, nacional e/ou
de outros Estados.
55 vagas – Até dia 30 de agosto, vagas destinadas para os jogadores gaúchos
categorias de 8,6 a 32,9 index.
Após as vagas não preenchidas serão redistribuídas para os jogadores em lista de
espera

Corte



Em caso de necessidade de corte, faltando 18 (dezoito) buracos a jogar, devem
permanecer um mínimo de 21 (vinte e um) jogadores e empatados na categoria
scratch masculino e um mínimo de 12 (doze) jogadoras, respectivamente. Caso o
número de jogadores Scratch seja menor que os valores mínimos, não poderá
haver cortes nesta categoria.

Procedimento inscrições:





As inscrições deverão ser encaminhadas através do Clube de origem do jogador.
O percentual de vagas dos clubes filiados, são determinadas pela Cartilha da FRGG
Os jogadores isentos e/ou beneficiados pelo ranking não estão dentro da cota do
de clube filiado.
Para os jogadores de fora do Estado do RS, as inscrições serão aceitas mediante
preenchimento da ficha de inscrição anexa, juntamente com o depósito
identificado a FRGG, no Banco Bradesco (237) agência 0324-7, conta corrente
0019967-2 em nome de Federação Riograndense de Golfe CNPJ
93.017.267/0001-72 e enviada via e-mail frgg@frgg.com.br.
Somente será considerado desistente o jogador que comunicar por escrito à FRGG
(e-mail: frgg@frgg.com.br), até a data anterior à publicação dos horários de saída.
Caso contrário o jogador deverá ressarcir o valor da inscrição correspondente.
Após a data limite estabelecida para a confirmação das inscrições, a FRGG se
reserva no direito de ocupar as vagas não preenchidas de acordo com o critério
por ela estabelecido.






Data limite para inscrição: Dia 30 de agosto de 2019.
Valor Inscrição:

54 buracos – 18 buracos/dia
Cavalheiros Scratch / até 8,5 de index – R$ 280,00
Damas Scratch / Damas até 16,5 de índex – R$ 150,00
Juvenil conforme index acima (até 18 anos) – R$ 100,00
36 buracos – 18 buracos/dia
Cavalheiros 8,6 a 32,9 de index – R$ 230,00
Damas 16,6 a 31,7 de índex – R$ 120,00
Juvenil conforme index acima (até 18 anos) – R$ 100,00
Campeões das categorias principais do Aberto de Gramado: Desconto de 50%

Hotel oficial

Curi Palace Hotel - www.curipalacehotel.com.br
Fone: 053-3227-7377 – contato Joice
053-98117-0011 – Whatsapp
STANDARD – Piso laminado, cama box, TV (LCD) a cabo, ar condicionado split, secador
de cabelo, frigobar, telefone, internet e janelas com isolamento acústico.
Single R$ 170,00
Double R$ 210,00
Triplo R$ 300,00
Todos participantes menores de dezoito anos deverão trazer autorização dos pais
para apresentar no hotel oficial do torneio.
 Mencionar bloqueio GOLFE para tarifas com desconto.

Alimentação:

Almoço no clube: valor médio R$ 35,00 em média por pessoa sem bebida
Jantar no hotel oficial: R$ 45,00 em média
Serviço a ala carte

Social:

Domingo – Entrega de prêmios - logo após o término dos jogos no domingo.

Comissão do torneio:

Mauro Bellini, Octavio Villar, Luiz H. Santos, Lauro Goerck, Boaventura Centeno,
Monica Pontes e Mara Gomes.

Comissão de árbitros:

Lutz Bronger

Diretor do torneio:

Octavio Villar

Regulamento:

O Torneio será regido pelas regras do Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews, CBG
Hard Card 2019, Cartilha do Tour Gaúcho 2019 e pelas regras locais do Clube
Campestre de Pelotas, cabendo às decisões inapeláveis, aos árbitros e comissão do
torneio.
A Cartilha da FRGG e CBG Hard Card 2019 estarão disponíveis aos jogadores inscritos,
no local de entrega dos cartões de jogo, para consulta de regras como jogo lento,
cortes (redução do número de buracos), uso de equipamentos eletrônicos, entre
outros.
Na conversão de índex para handicap, será considerado o máximo de 36 hcp.
Será considerado o index do mês de setembro de 2019.
Desempates: Categoria Scratch, 1º lugar, “play-off sudden death”.
Categorias com index, melhor resultado dos últimos 9, 6, 3 e 1 buracos.
Horário de Saída: Estarão disponíveis a partir de 05/09/2019, às 14h
o Aplicativo BlueGolf ( encontrado em www.cbgbluegolf.com )
o Site da CBG – www.cbg.com.br e FRGG – www.frgg.com.br
o Cartazes locais do clube sede.
Não haverá horário especial para nenhum jogador. Para a composição do draw do 2º
e 3º dias, serão considerados os resultados de cada categoria.

Carrinhos de golfe será obedecido o critério disposto na cartilha da FRGG 2019.
Somente será entregue o cartão de jogo pelo starter do clube mediante o
recibo/ticket fornecido pela FRGG comprovando o pagamento da taxa de inscrição ou
a isenção do jogador.
Chuvas: Para o caso de interrupção de jogo, serão utilizados os seguintes sinais:
* nota de sirene ou rojão: parar o jogo
* nota de sirene ou rojão: recomeçar o jogo
Corte: A comissão se reserva o direito de fazer corte após 36 buracos. A comissão
reserva-se também o direito de reduzir o número de buracos a serem jogados em
casos de força maior.
Cadência de Jogo (Jogo Lento): Haverá cronometragem e o jogo lento será penalizado.
As normas de ritmo de jogo e aplicação das penalidades ficarão à disposição e fazem
parte integrante deste regulamento. A volta convencional definida pela comissão é de
18 buracos, portanto NÃO será permitido parar entre os buracos 09 e 10 (ou entre 18
e 1, caso tenha iniciado o jogo no 10): Regra: 6-7.
Comportamento antidesportivo: A FRGG será rigorosa com os jogadores, aplicando a
regra 33-7 e a seção de Etiqueta do livro de regras, de acordo com a decisão 33-7/8
cujas penalidades incluem a desclassificação do jogador.
Princípios Fundamentais:

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 (exceto em torneios oficiais no qual
deverá aguardar autorização do arbitro ou comissão do torneio).
4. Cumprimente sempre seu adversário pelas boas jogadas com palavras ou
simplesmente com pequenos bons gestos. Se ele ganhar, felicite-o com alegria sincera
e bom humor.
5. Seja justo 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 muito 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.
Promoção e divulgação
do torneio:

1. Pelo presente, os jogadores que confirmarem inscrição no torneio autorizam a
FRGG a título universal, em caráter total, definitivo, irrevogável e irretratável, a
utilização de sua imagem e voz, captados pela FRGG ou por pessoa autorizada por ela,
no evento.
2. O jogador que confirmar sua inscrição reconhece expressamente que a FRGG, na
qualidade de detentora dos direitos patrimoniais de autor sobre a Imagem e tendo
em vista a autorização efetuada neste Programa/Regulamento, poderá, a seu
exclusivo critério, utilizar a Imagem livremente, bem como seus extratos trechos ou
partes, podendo, exemplificativamente, adaptá-la para fins de produção de obras
audiovisuais novas, obras audiovisuais para fins de exibição em circuito
cinematográfico, fotonovelas, obras literárias, peças teatrais e/ou peças publicitárias,
utilizá-la, bem como a imagem e voz dos jogadores para produção de matéria
promocional referente ao torneio em qualquer tipo de mídia, inclusive impressa, para
a composição de qualquer produto ligado à mesma (tais como, mas não limitados a
capas de CD, DVD, “homevideo”, DAT, entre outros) (“Obra”), assim como produção do
“making of” da Obra; fixá-la em qualquer tipo de suporte material, tais como películas
cinematográficas de qualquer bitola, CD (“compact disc”), CD ROM, CD-I (“compactdisc” interativo), “homevideo”, DAT (“digital audio tape”), DVD (“digital video disc”),
Blu-Ray e suportes de computação gráfica em geral, ou armazená-la em banco de
dados, exibi-la através de projeção em tela em casas de frequência coletiva ou em
locais públicos, com ou sem ingresso pago, transmiti-la via rádio e/ou televisão de
qualquer espécie (televisão aberta ou televisão por assinatura, através de todas as
formas de transporte de sinal existentes, exemplificativamente UHF, VHF, cabo,
MMDS, IPTV e satélite, bem como independentemente da modalidade de
comercialização empregada, incluindo “pay tv”, “pay per view”, “near vídeo on
demand” ou “vídeo on demand”, independentemente das características e atributos
do sistema de distribuição, abrangendo plataformas analógicas ou digitais, com
atributos
de interatividade, ou não), adaptá-la para forma de minissérie,
comercializá-la ou alugá-la ao público em qualquer suporte material existente,
promover ações de merchandising ou veicular propaganda, bem como desenvolver
qualquer atividade de licenciamento de produtos e/ou serviços derivados da Obra,
disseminá-la através da Internet e/ou telefonia, fixa ou móvel, utilizá-la em parques
de diversão, inclusive temáticos, ceder os direitos autorais sobre a Obra ou sobre as
imagens cuja utilização foi autorizada através deste Programa/Regulamento terceiros,
para qualquer espécie de utilização, produzir novas obras audiovisuais (“remakes”),
utilizar trechos ou extratos da mesma ou, ainda, dar-lhe qualquer outra utilização que
proporcione à FRGG alguma espécie de vantagem econômica.
3. A autorização aqui descrita, exclusiva para este fim, não significa, nem implica ou
resulta em obrigatoriedade de divulgação, sendo esta facultativa à FRGG.
4. Nenhuma das utilizações previstas nesse Programa/Regulamento, ou ainda
qualquer outra que pretenda a FRGG dar à Obra e/ou às imagens cuja utilização foi
autorizada através da confirmação da inscrição, têm limitação de tempo ou de
número de vezes, podendo ocorrer no Brasil e/ou no exterior, sem que seja devida ao

Autorizador qualquer remuneração.
5. A presente autorização é concedida em caráter absolutamente gratuito, ficando
desde já avençado que o jogador que confirmar a inscrição nada tem a reclamar com
relação à autorização ora concedida, em Juízo ou fora dele.
Disposições Gerais:

A participação no presente torneio implica na aceitação automática de todas as
disposições do presente Programa/Regulamento.
O simples ato do envio da inscrição pressupõe total conhecimento e concordância
com as disposições do Programa/Regulamento por parte do participante.

A todos um bom jogo!
Comissão Organizadora

