
     
23º Torneio Aberto do São Domingos Torres Golf Club 

1º Torneio Juvenil 2020 
– R.Dimer Empreendimentos Imobiliários - 

 
Válido para Ranking Estadual 

 
Local: São Domingos Torres Golfe Club 

Torres - RS 
 

Data: 08 e 09 de fevereiro – jogos de competição  
Dia 07 (sexta-feira) - treino 
 

Modalidade: Stroke play – 36 buracos  
 

Categorias e Premiação: CATEGORIAS - Principais  
Cavalheiros: Scratch / até 8.5 / 8.6 a 14.0 / 14.1 a 22.1/ 22.2 a 32.9  
Damas: Scratch / até 16,5/ 16,6 a  31.7  
Pré-Sênior: Scratch / até 14.0 / 14.1 a 32.9  
Sênior: Scratch / até 14.0 / 14.1 a 32.9  
Super-Sênior: Scratch /até 32,9 
 
Premiação Especial: 
Subcategorias Pré-Sênior e Sênior Scratch acumulável com a categoria principal. 
Premiação somente para o 1º colocado da subcategoria net (não acumulável). 
 

  

Cerimonia de entrega de 
prêmios: 

Logo após o termino dos jogos da última turma no domingo 
 
 

Limite e data 
encerramento das vagas: 

100 jogadores, incluindo até 15 juvenis. 
 
Data encerramento: Dia 05/02/2020 
 
Após as vagas não preenchidas serão redistribuídas para os jogadores das demais 
categorias. 
 

Valor Inscrição:  
Cavalheiros  –  R$ 280,00 
Damas – R$ 190,00 
Juvenil conforme index acima (até 18 anos) – R$ 0,00 

 
 



 
 
FORMA DE PAGAMENTO 
Deposito bancário na conta corrente do clube até dia 03.02.2019. 
 SÃO DOMINGOS TORRES GOLFE CLUBE 
 SICREDI – BCO 748 
 AGENCIA 0109 
 C/C 539961 
 CNPJ 93.317.733/0001-35 
 
 

Hotel oficial HOTEL DE ROSE PALACE 
Av. Barão do Rio Branco, 429 – Centro TORRES – CEP 95560-000 
Valor da diária - R$ 220,00 apto duplo com café da manhã. 
Valor da diária -R$ 150,00 apto single com café da manhã. 
RESERVAS – 51 – 3664.31.63 – Guilherme e Peter 
 
 

Alimentação: Almoço no clube: Por adesão. 
Serviremos café da manhã incluso no sábado e domingo, no clube. 
 

Social:  Sábado: hamburguer gourmet e shopp.  
 
Domingo – Entrega de prêmios - logo após o término dos jogos no domingo. 
Com coquetel e shopp. 
 

Comissão do torneio: Lauro Goerck, Alex Lemes e Enio Rosati 

  

Diretor do torneio: Enio Rosati 
 

Regulamento: 1 - O Torneio será regido pelas regras do Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews, 
CBG Hard Card 2020, Cartilha do Tour Gaúcho 2019 e pelas regras locais do SDTGC, 
cabendo às decisões inapeláveis, aos árbitros e comissão do torneio.  

 

2 - Na conversão de índex para handicap, será considerado o máximo de 36 hcp. 
Será considerado o index do mês de fevereiro de 2020. 
 

3 - Não haverá horário especial para nenhum jogador.  
 
4 - 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 
 

5-A comissão se reserva o direito de fazer cortes, a comissão reserva-se também o 
direito de reduzir o número de buracos a serem jogados em casos de força maior.  
 
 



 
5.a) - Se cancelado jogo no sábado, os jogadores terminarão o restante da volta no dia 
seguinte pela manhã, fechando assim o jogo de 18 buracos, ou cancelar o dia todo, 
desde que nenhum jogador da categoria tenha completado 18 buracos.  
5.b) - Para que possa ser aplicado o item 1, no domingo, a comissão reserva-se o 
direito de reduzir o número de buracos, para todas as categorias, para 09 (uma volta 
apenas) devido a luz/dia, totalizando 27 buracos jogados no torneio.  
5.c) - Se ocorrer Chuva no domingo todas categorias jogam, inicialmente, 09 buracos e 
se o clima/tempo permitir, joga-se mais 09 buracos. Caso não seja possível completar 
os 09 buracos iniciais será cancelado o dia para as categorias atingidas. Caso não seja 
possível completar os 09 buracos finais liberados após 3 avaliação do clima/tempo 
pela comissão do torneio, será cancelado o dia para as categorias atingidas.  
 

6 - 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. 
  
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. 
 
8 - O jogador deve sair na hora indicada pela Comissão. Se o jogador chegar ao tee de 
saída, pronto para jogar, dentro de cinco minutos após sua hora do draw, a 
penalidade por não iniciar o jogo no horário previsto é a perda do primeiro buraco, 
em jogos por buracos; ou duas tacadas, em jogos por tacadas. De outra forma, a 
penalidade pela violação é a desclassificação (regra 5-3a).  
 
9 - O jogador, após o término dos jogos, deverá se dirigir imediatamente até a mesa 
de recebimento dos cartões. O tempo máximo para entrega de cartões é de 05 
minutos. Após este tempo o jogador ficará sujeito a penalidades.  
9.a - O jogador é responsável pela conferência do escore buraco a buraco e entrega 
de seu cartão dentro do prazo acima.  
 
10 - Desrespeito às regras de golfe, comportamento e etiqueta: Será aplicado o 
CODIGO DE CONDUTA ANTIDESPORTIVA.  
10.a - jogo lento: 1 tacada de punição ao jogador ou jogadores identificados pelo jogo 
lento;  
10.b - jogo lento: 2 tacadas de punição ao jogador ou jogadores identificados pelo 
jogo lento;  
10.c - jogo lento: desclassificação ao jogador ou jogadores identificados pelo jogo 
lento.  
 
11 - O uso, durante as voltas estipuladas do campeonato, de telefone celular, iPad, 
Pager, walkman, GPS e qualquer outro equipamento eletrônico semelhante, pelo 
jogador ou seu “caddie”, irá acarretar penalidade de 2 tacadas no buraco em questão. 



11.a - Os jogadores só poderão utilizar o celular para chamar a comissão do torneio, 
visando dirimir dúvidas do jogo. (o número do telefone será informado pela Comissão 
do Torneio).  
 
12 - Liberado o uso dispositivo medidor de distância para identificação 
exclusivamente de jardagem, respeitando a regra definida pela USGA e R&A. Para 
torneios válidos para o ranking nacional deve-se seguir o CBG Hard Card 2020- item 6 
das condições de competição.  
 
13 - Liberada a utilização de carrinhos de golfe somente para Sênior e Pré-Sênior 
(cavalheiros e damas) durante os torneios válidos para ranking gaúcho e Tour por 
Categorias. Recomenda-se sempre que puder que os clubes disponibilizem um 
carrinho por turma.  

13.a - Liberado para os atletas com atestado médico que comprove impedimentos de 
participarem do evento sem carrinhos de golfe.  

13.b - O jogador, independentemente da idade, poderá colocar sua bolsa no golf cart 
de outro jogador. Contudo, jogadores que não forem Sênior ou Pré-Sênior não 
poderão utilizar do golf cart para locomoção ou descanso durante o jogo, sob pena de 
desclassificação no torneio.  
13.c - Não é permitido o uso do golf cart para todas as idades. Os jogadores Pré-Senior 
e/ou Senior que disputam na categoria scratch, disputando o título de campeão do 
torneio, também não podem utilizar. Penalidade: perda da pontuação e premiação no 
Tour Gaúcho e Ranking Estadual.  
13.d - Liberado o golf cart somente para a locomoção da bolsa de golf do jogador das 
categorias scratch Senior e Pre-Senior.  
13.e - Liberado golf cart para todas as categorias DAMAS que não disputam na 
categoria scratch.  
13.d - Liberado o golf cart para DAMAS Seniors, mesmo disputando o título de 
campeã do torneio na categoria scratch. Também está liberado para as demais 
categorias com indexs.  
 
14 - Desempate para as Categoria Scratch, 1º lugar, “play-off sudden death”. Para 
torneios de múltiplas voltas (Ex.: 54, 36 buracos) será utilizado o mesmo critério da 
CBGolfe, ou seja, últimos 18, 9, 6, 3 e 1 buracos. Para torneios de um dia (18 buracos) 
a recomendação é desempate nos últimos 9, 6, 3, 1 buracos. E ainda considerar que 
se acontece o cenário dos últimos 9, 6, 3, 1, deve-se considerar o estroke do buraco 
do cartão de jogo. Se jogado apenas 27 buracos, completados 18 buracos do dia 
anterior + 09 buracos do dia, o desempate será pelos últimos 9.4. 
 
15 - Deve ser observado o Prazo limite de inscrições, os clubes enviarão uma lista de 
seus sócios inscritos, para a FRGG através do e-mail frgg@frgg.com.br, até as 17h da 
quarta-feira anterior ao torneio sem exceção. Após este prazo, o clube sede da etapa, 
irá disponibilizar as vagas não preenchidas para seus jogadores em lista de espera, 
enviando sua lista final até as 12h de quinta-feira é necessário, pelo menos 01 dia útil 
(não dia de treino) para que a FRGG possa elaborar o draw e demais procedimentos 
relativos aos resultados do torneio.  



 

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.  
 
11-O silêncio e o seu posicionamento são importantes durante as tacadas dos outros 
jogadores.  
 

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 

 


