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 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA FEMININA DE GOLF SENIOR Porto Alegre, Brasil, 14 a 18 de outubro de 2019  INFORMAÇÕES GERAIS  INFORMAÇÃO LOCAL E TURÍSTICA  Clima A grande extensão do Brasil dá origem a uma variedade grande de climas. Porto Alegre, localizado no estado do Rio Grande do Sul, no extremo sul do Brasil, apresenta clima úmido subtropical.  No mês de outubro as temperaturas variam entre 16 e 26 graus, com algumas chuvas.  Gastronomia A culinária do Rio Grande do Sul se caracteriza principalmente pelo “churrasco”, que é consumido nos finais de semana e em festas familiares, quase como um ritual. Pratos de origem italiana e alemã, trazidos pelos imigrantes, são também tradicionais no Rio Grande do Sul. As cidades de Gramado e Canela, na serra gaúcha, valem uma visita para degustação desses pratos típicos. A gastronomia de Porto Alegre é bastante variada, com bons restaurantes de todos os tipos.  O estado do Rio Grande do Sul possui um grande número de vinícolas, reconhecidas internacionalmente. Aconselha-se uma visita à região de Bento Gonçalves, principal centro vinícola do estado.   PARTICIPANTES  Podem participar do Campeonato Sul-americano, tanto nas equipes “scratch” como nas competições individuais, em todas as categorias, jogadoras com 50 anos de idade ou mais, completados na data de início do campeonato (15 de outubro de 2019), com index ou handicap oficial correspondente ao mês de setembro, do país de residência, apresentadas por uma Associação Sênior que seja membro da Federación Sudamericana de Golf de Damas Senior.   INSCRIÇÕES  As inscrições deverão ser feitas enviando à ABFGS um e-mail (abfgseniors@gmail.com) com seu nome e index, o mais tardar até 05 de setembro de 2019. Posteriormente enviaremos as fichas de inscrição diretamente para as jogadoras inscritas. Não serão aceitas inscrições individuais de jogadoras e/ou acompanhantes.   O custo da inscrição é: • U$S 350 (trezentos e cinquenta dólares americanos) por participante não associada da ABFGS • U$S 300 (trezentos dólares americanos) por participante associada da ABFGS  O pagamento da inscrição deverá ser feito: - nos hotéis oficiais, no domingo dia 13 de outubro, das 17 às 19 horas; ou - no Porto Alegre Country Club, na segunda-feira dia 14 de outubro, das 15 às 17 horas.  No custo da inscrição estão incluídos o coquetel da cerimônia de abertura, o jantar de encerramento, hidratação e lanches nos três dias de jogo, e todos os translados oficiais. Para os acompanhantes, estão incluídos no custo da inscrição o coquetel da cerimônia de abertura, o jantar de encerramento e os translados oficiais.  HOTÉIS OFICIAIS  O Comitê Organizador do XXIV Campeonato Sul-americano de Damas Sênior de Golfe selecionou três hotéis oficiais para receber as diversas delegações (preços em Reais):   
 Sheraton Porto Alegre Rua Olavo Barreto Viana, 18, Moinhos de Vento 

Double twin R$ 443,00 + 15% de taxas 
 Hotel Laghetto Stilo Higienópolis Avenida Inácio Vasconcelos, 49, Higienópolis  

Single R$ 270,00 + 10% de taxas 
Double twin R$ 320,00 + 10% taxas 

 Novotel Porto Alegre Três Figueiras Avenida Soledade, 575, Três Figueiras 
Double twin R$ 355,00 + 5% de taxas 
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As tarifas incluem café da manhã e Internet. Todas as reservas de hotéis devem ser feitas diretamente com a agência oficial do campeonato:  Agencia Fellini Events contato Pamela Klaus e-mail apoio@fellinievents.com.br telefones e WhatsApp: +55 51 997046607 / +55 51 992259330  As passagens aéreas também podem ser adquiridas através desta agência.   A COMPETIÇÃO  Serão utilizadas simultaneamente duas canchas de golfe:  

 Porto Alegre Country Club Jogadoras de handicap 0-12, 25-30 e Supersêniores www.pacc.com.br  
 Belém Novo Golf Club  Jogadoras de handicap 13-18 e 19-24 www.bngc.com.br   A quantidade de jogadoras em cada cancha não poderá ser superior a 120 jogadoras. O Campeonato Sul-americano será disputado em 54 buracos (36 buracos para as jogadoras supersêniores), nas modalidades correspondentes às suas categorias e idades.  A Associação de Golfe Sênior de cada país será a única entidade responsável por certificar o index ou handicap de suas jogadoras, designada pela autoridade competente de cada país. Este index ou handicap será obrigatório para cada jogadora durante todo o desenvolvimento do campeonato.  Categorias As categorias disputadas serão as seguintes: 
 Primeira categoria   Até 12 de handicap 
 Segunda categoria  De 13 a 18 de handicap 
 Terceira categoria  De 19 a 24 de handicap 
 Quarta categoria  De 25 a 30 de handicap 
 Supersênior   A partir dos 70 anos de idade – handicap 0 a 30  Modalidade de jogo A modalidade de jogo será “stroke play” (por tacadas) “gross” e “net” em todas as categorias, conforme estipulado no “Reglamento de Competencias” da Federación Sudamericana de Golf Damas Sénior 2017.   CAMPEONATO INDIVIDUAL  A competição individual será disputada em cada uma das categorias de jogo antes mencionadas, na modalidade “stroke play” (por tacadas), ”gross” e ”net”. Haverá prêmios para:   

 Campeãs Sul-americano Individual sem handicap em cada categoria – 1º e 2º lugares 
 Campeãs Sul-americano individual com handicap em cada categoria – 1º e 2º lugares  Os prêmios para as categorias individuais não são acumuláveis, prevalecendo o “gross” sobre o “net”. Os desempates serão resolvidos segundo o que estipula o Regulamento dos Campeonatos.   AS COPAS  Cada país poderá apresentar uma equipe por copa:      

 Copa Chile – handicap até 12, 54 buracos, por tacadas, sem handicap. Prêmio 1º e 2º lugares 
 Copa Uruguai – handicap 13 a 18, 54 buracos por tacadas, sem handicap. Prêmio 1º lugar 
 Copa Brasil – handicap 19 a 24, 54 buracos por tacadas, sem handicap. Prêmio 1º lugar 
 Copa Argentina – handicap 25 a 30, 54 buracos por tacadas, sem handicap. Prêmio 1º lugar 
 Copa Peru – Supersênior, 36 buracos por tacadas, sem handicap. Prêmio 1º lugar  A equipe de cada país será formada por um máximo de quatro (4) jogadoras, computando-se somente os três melhores escores “gross” de cada dia, com exceção da Copa Peru, para supersêniores, para a qual jogam três jogadoras e marcam somente duas.  Caso seja necessário completar uma equipe, essa pode ser integrada por uma jogadora de handicap maior, jogando a sua categoria individual desde que seja na mesma cancha. A saída de todas as equipes será ajustada entre as jogadoras que compõem as equipes. 
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Além das copas antes citadas, teremos ainda:  

 Copa Bolívia – para o país que tenha acumulado o maior número de prêmios por equipes 
 Copa Colômbia – “Long Drive” para cada categoria  
 Copa Equador – “Best Approach” para cada categoria    CASA DE TACOS  Em cada um dos dois clubes utilizados no campeonato será disponibilizada uma casa de tacos, na qual se fará o registro de cada equipamento deixado em custódia. Será preenchido um formulário com os dados necessários, identificado por um número; no equipamento será colocada uma etiqueta com os dados básicos; e o formulário será assinado por cada jogadora como prova de sua concordância. Cada jogadora deverá enviar antes do campeonato, via e-mail, a lista de seus tacos, em um formulário que lhe será enviado oportunamente.   “CADDIES”, CARROS MANUAIS E AUTOPROPULSADOS  Cada jogadora deverá indicar, na ficha de inscrição, se deseja “caddie” ou carro manual. A utilização de carro autopropulsado (“golf cart”) será permitida somente para as damas da categoria supersênior e para aquelas com idade a partir dos 70 anos que estejam competindo nas outras categorias. Para as jogadoras menores de 70 anos, carros autopropulsados serão permitidos somente para aquelas que apresentem certificado médico válido na data da inscrição. Sempre que haja disponibilidade de carros.   • O custo dos “caddies” é de R$150,00 por dia de jogo (pagos em reais). • O custo dos carros manuais é de US 10 por dia de jogo. • O custo dos carros autopropulsados é de US 50 por dia.    UNIFORMES  O Comitê Organizador lembra a obrigatoriedade do uso de uniforme tanto para os jogos como para os atos oficiais de abertura e encerramento.   TRANSPORTE  O Comitê Organizador se encarregará do transporte das delegações oficiais entre o aeroporto e os hotéis oficiais, quando os voos cheguem com um mínimo de 6 jogadoras. Os translados se farão no domingo dia 13 e na segunda-feira dia 14 de outubro, e no sábado dia 19 de outubro.  Os translados entre os hotéis oficiais e as canchas, e para os eventos sociais, se realizarão por meio de ônibus contratados pela ABFGS.   Os participantes que optarem por utilizar outros serviços de alojamento que não os hotéis oficiais, deverão procurar seu próprio meio de transporte.    COMITÊ DO CAMPEONATO  Será designado um Comitê do Campeonato, integrado por quatro membros de diferentes países participantes. Sua função será colaborar com a organização e participar em situações que possam afetar o andamento normal do campeonato.   ÁRBITROS  A Associação Brasileira Feminina de Golf Sênior (ABFGS) nomeará árbitros para as duas canchas, os quais assegurarão o cumprimento das regras de golfe e das regras locais de cada cancha.   REGRAS DOS JOGOS  Serão aplicadas as regras de golfe vigentes na “R & A Rules Limited”. Serão também aplicadas as regras locais de cada cancha utilizada.   Dispositivos Medidores de Distância O Comitê adota a Nota da Regras 14-3.  Em todos os dias de jogo, uma jogadora poderá obter informações de distância utilizando um dispositivo que meça somente distância. Se durante uma determinada volta, uma jogadora utilizar um dispositivo medidor de distância que também meça outras condições que possam influir no jogo (por exemplo, caída, velocidade do vento, temperatura, etc.), a jogadora estará infringindo a Regra 14-3, para a qual a penalidade é a desclassificação.  
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Os telefones celulares somente são permitidos em casos de urgência ou para chamar um árbitro. Devem permanecer desligados durante todos os outros momentos do jogo.    PROGRAMA  SEGUNDA-FEIRA 14 DE OUTUBRO  • Registro de tacos • Jogo de treino • Designação de “caddies”  No Porto Alegre Country Club: • Congresso de Delegadas às 15 h • Comitê do Campeonato • Cerimônia de Inauguração às 18 h • Ato de hasteamento das bandeiras dos países participantes • Coquetel de abertura  TERÇA-FEIRA 15 DE OUTUBRO • 1ª volta de 18 buracos para todas as categorias  QUARTA-FEIRA 16 DE OUTUBRO • Dia livre  QUINTA-FEIRA 17 DE OUTUBRO • 2ª volta de 18 buracos para todas as categorias  SEXTA-FEIRA 18 DE OUTUBRO • Últimos 18 buracos • Dia livre para as supersêniores • Jantar de encerramento no Porto Alegre Country Club • Entrega de prêmios   DIRETORIA DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA FEMININA DE GOLFE SÊNIOR - ABFGS  Presidente Sra. Zenia Aranha da Silveira zeniaranha@gmail.com   Vice-Presidente Sra. Heloisa Silva 43heloisa@gmail.com   Vice-Presidente Sra. Salete Foernges salete@foernges.com.br   Capitã Sra. Ana Luiza Bertaso Mason bazaarmania@gmail.com    Associação Brasileira Feminina de Golf Sênior, ABFGS Rua Ildefonso Simões Lopes, 174 – Porto Alegre, RS, Brasil e-mail abfgseniors@gmail.com  www.abfgs.com.br 


