Realização:

LOCAL:

Country Club Cidade do Rio Grande
Estrada Rio Grande Cassino 5508

Senandes - Rio Grande – RS

Fone / Fax: (53) 3236-9077 / 981240356

Email: country@mikrus.com.br

DATA:
Data: 23 a 25 de Agosto de 2019
Dia 23– Treino livre, última saída às 15:00 h do tee do 1
Dias 24 e 25 – Dias de torneio com Draw

ATIVIDADES SOCIAIS
23/08 – Happy Hour – 18:30 h
Assado de Entrecot / Salsição e Chopp liberado
Sede Campestre CCCRG
24/03 – Jantar de Confraternização – 20:00h
Paella: Frutos do Mar e Campeira
Sede Campestre CCCRG
25/03

Encerramento – 18:00h
Sede Campestre CCCRG

RESTAURANTE
Sob nova Direção - os serviços estarão à disposição durante o dia todo, servindo café da manhã,
almoço e lanches.
CATEGORIAS E PREMIAÇÃO
Scratch / até 14,0 index / 14,1 a 32,9 index
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.
* Serão entregues troféus para os 1º e 2º colocados.
* Os prêmios não serão acumuláveis, prevalecendo à ordem de importância a critério da FRGG, sem
opção de escolha por parte do jogador.
REGRAS
O torneio será regido pelas regras do Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews em concordância
com a Cartilha FRGG 2019 e com as regras locais do Country Club Cidade do Rio Grande.
Casos omissos serão resolvidos pela Comissão do torneio.
Modalidade: Stroke Play Best Ball em 36 buracos podendo haver redução em caso de cancelamento.
O índex utilizado será do mês Agosto/2019.
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.

Formação das Duplas: Jogadores de categorias diferentes, poderão fazer parte da mesma dupla, desde
que o jogador com o handicap maior baixe seu index para ficar dentro da mesma categoria do seu
parceiro de jogo.

Limite de Vagas: O número de vagas de cada aberto será estabelecido no programa do torneio,
considerando-se as condições climáticas e do campo sede.
INSCRIÇÕES

Cavalheiros
Damas

R$230,00 p/ pessoa
R$130,00 p/ pessoa

As inscrições serão aceitas mediante depósito ao Country Club Cidade do Rio Grande, na agência
0668, conta corrente 068508690-6, Banco Banrisul – CNPJ 94.871.522/0001-02 e enviada via
e-mail country@mikrus.com.br ou WhatsApp (53) 98124.0356.

 DATA LIMITE PARA INSCRIÇÕES: Dia 20 /08/2019 (terça - feira) às 18h.
 Valor do CADDIE R$60,00 (18 buracos) - lanche (opcional)

HOTEL OFICIAL:

