COPA FARROUPILHA SÊNIOR
Data: 7 e 8 de Março de 2020
6 de Março (treino, horários a definir)
Local: Belém Novo Golf Club
Av. Juca Batista, 8000 Porto Alegre – RS - 51-3277-8282
e-mail bngc@bngc.com.br site www.bngc.com.br
Valor taxa de inscrição por equipe/clube - quatro jogadores
R$ 800,00 (equipe)
O valor da taxa de inscrição será exclusivamente para custear as despesas de hospedagem das
equipes inscritas, exceto as equipes do Porto Alegre Country Club e Green Village que não irão
receber este benefício por serem próximas ao clube sede do torneio.
O Belém Novo irá determinar o local e distribuição dos jogadores conforme equipes inscritas.
•

•

O Belém Novo irá desconsiderar o benefício de hospedagem para os clubes que não enviarem a
composição e pagamento da equipe até o dia 24/02/2020.

PROCEDIMENTO INSCRIÇÕES:
As inscrições serão aceitas mediante depósito identificado, no Banco Banrisul agência 0082
conta corrente 061842270-8 – CNPJ 74.874.272/0001-57 em nome do Belém Novo Golf
Club e enviada via e-mail bngc@bngc.com.br , viviane.siqueira@terraville.com.br
Premiação (oferecido pela FRGG):
Taça transitória para o clube campeão
Troféu de Campeão
Medalhas para os integrantes da equipe campeã.
Programação Social:
Sexta – Treino liberado após 1h30 do término do Tee Time do Tour Nacional Juvenil
Sábado –Churrasco a partir das 17h00
Domingo – Premiação

REGULAMENTO GERAL

1 – Formação de equipes:
Item 1: Para formação de equipes o único clube que poderá se coligar é o São Domingos Torres Golf
Club e somente com um clube co-irmão.
Item 2: As equipes poderão ser mistas.
Item 3: Cada clube poderá participar somente com 01 equipe.
Item 4: O jogador deverá estar devidamente federado e cadastrado no sistema BlueGolf no mínimo
60 dias anterior ao início do torneio, sem exceção, para poder representar o seu clube.
2 – Modalidade: Stroke Play – 18 buracos/dia
3 – Composição de resultados:
Até 04 jogadores Sênior – Copa Farroupilha Sênior:
A competição será disputada somente na categoria sem handicap (scratch).
No primeiro dia: As equipes formarão até 02 duplas na modalidade Best Ball. O melhor escore será
somado para compor o resultado dia. Cada equipe terá um resultado descartado.
No segundo dia: As equipes jogarão até 04 individuais em stroke play, valendo a soma dos dois
melhores escores.
4 – Confecção do Draw:
O draw da Copa Farroupilha do primeiro dia será feito por sorteio e formulado na reunião dos
capitães das equipes. A reunião será realizada no dia de treino no clube sede, em local a ser
determinado pela comissão do torneio. Nos dias subsequentes será conforme a classificação das
equipes. Para formatação do draw, em qualquer circunstância, sempre se colocará duplas ou
jogadores de equipes diferentes.
O jogador deve sair na hora indicada pela Comissão. Penalidade por Infração: Conforme Regras de
Golfe aprovadas pela R&A (art. 6.3) o jogador SERÁ DESCLASSIFICADO nos jogos individuais, não
havendo qualquer possibilidade de lhe impor outra penalidade.

5 – Sistema de Pontuação:
Por tacadas: (menor número de tacadas)
1º dia – Serão somadas as tacadas das duplas válidas.
2º dia – Serão somadas as tacadas dos resultados individuais válidos.

Sistema de Desempate: “play-off sudden death”.
O Campeonato será regido pelas regras do Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews, e pelas regras
locais do clube sede.
A Comissão do torneio, que deve ser composta com 01 membro da Diretoria Técnica da FRGG, pode
alterar este regulamento e a decisão da comissão é definitiva. Casos omissos serão resolvidos pela
comissão do torneio.
A todos um bom jogo!

FICHA DE INSCRIÇÃO

NOME DO CLUBE: ____________________________________________________________
COMPOSIÇÃO EQUIPE FARROUPILHA – SÊNIOR

1- _______________________________________________________
2- _______________________________________________________
3- _______________________________________________________
4- _______________________________________________________

