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1 - NORMAS GERAIS
1.1 - As normas e procedimentos da Federação Riograndense de Golfe tem o objetivo de fornecer as
instruções e os critérios para a realização dos Torneios válidos para os Rankings Nacionais, Estaduais,
Tour por Categorias e demais torneios.
Desta forma criaremos um padrão de informações as quais os clubes bem como os jogadores,
poderão ter um fácil acesso.
1.2 - A Diretoria da FRGG é soberana para modificar, a qualquer tempo, as condições descritas nesta
cartilha em relação a realização dos torneios sob sua supervisão (adulto e/ou juvenil), podendo
incluir torneios no calendário oficial, excluir torneios, alterar datas ou trocar a validade dos rankings
a serem disputados.
1.3 - A disponibilidade de recursos ou avaliação de condição técnica e conduta do jogador préclassificado para receber os benefícios, convocações e demais itens pertinentes à sua participação
em torneio válidos para rankings, poderá ser reavaliada e determinante para a participação do
jogador em torneios ou equipe.
1.4 - Os torneios serão regidos pelas regras do Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews, e pelas
regras locais do clube sede. Casos omissos serão resolvidos pela comissão do torneio.
1.5 - Os clubes devem atender as normas descritas nesta cartilha, para conseguirmos juntos, o
sucesso na organização bem como a satisfação de todos os participantes nos torneios.

2 – COMISSÃO TORNEIO / ARBITRO / REGRAS ESPECÍFICAS
2.1 - A comissão do torneio deverá ser composta de, no mínimo 03 integrantes, sendo sugerido: um
representante do clube (a ser indicado pelo clube sede), um representante da FRGG (a ser indicado
pela FRGG), um representante da CBG, caso torneio nacional (a ser indicado pela CBG) somados ao(s)
árbitro(s) designado(s). O clube deverá divulgar a composição da comissão do torneio, já no dia de
treino.
2.2 - A comissão deverá estar preparada com sirenes e/ou rojões para agir em caso da necessidade
de interrupção do jogo (PROVIDENCIAR ANTES do início do campeonato).
2.3 - Arbitro oficial no torneio: Caso participe somente da arbitragem receberá da FRGG o benefício
de deslocamento, hospedagem e alimentação. Se participar do torneio, como jogador, poderá fazer
parte somente da comissão do mesmo e não receberá benefícios.
2.4 - Redução de números de buracos: A comissão se reserva o direito de reduzir o número de
buracos, jogados ou por jogar, em caso de força maior, conforme segue:
a) Se cancelado jogo na sexta ou 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. 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.
c) 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
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para as categorias atingidas. Caso não seja possível completar os 09 buracos finais liberados após
avaliação do clima/tempo pela comissão do torneio, será cancelado o dia para as categorias
atingidas.
2.5 - Posicionamento de Bandeiras: Para o primeiro dia de jogo, as bandeiras deverão ser colocadas
ao amanhecer do dia. Para os demais dias poderão ser colocadas no final da tarde do dia anterior à
disputa. As informações referentes à posição das bandeiras nos greens, em todos os dias de jogo,
deve constar no mínimo os seguintes itens: comprimento total do green, distância da frente do green
para a bandeira e distância da lateral do green, seja para o lado esquerda ou direita ou no centro.
2.6 – Hora de saída - draw: 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).
2.7 – Informar aos participantes que 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.
OBS.: 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).
2.8 - 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 2021- item 6 das condições de competição.
2.9 – Carrinhos de Golfe
a) 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.
b) Liberado para os atletas com atestado médico que comprove impedimentos de participarem do
evento sem carrinhos de golfe.
c) 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.
d) Não é permitido o uso do golf cart para todas as idades, exceto no caso em que o clube
organizador disponibilize golf cart para todas as turmas que estiverem participando do torneio . 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.
e) Liberado o golf cart somente para a locomoção da bolsa de golf do jogador das categorias
scratch Senior e Pre-Senior.
f) Liberado golf cart para todas as categorias DAMAS que não disputam na categoria scratch.
g) 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.
2.10 – Desempate: Cavalheiros e damas Scratch (individual ou equipe gross), 1º lugar, “play-off
sudden death” e se equipes o capitão escolhe um representante para o play off. 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 se ainda persistir o empate, 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. As subcategorias scratchs não tem play off.
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3 - ORGANIZAÇÃO DE TORNEIOS - Deveres dos Clubes Sedes
3.1 - O Clube anfitrião, com antecedência mínima de sete dias, deverá enviar as regras locais para a
Diretoria técnica da FRGG, as quais devem estar diretamente relacionadas as marcações do campo, e
destacar quais itens que podem colidir com as normas da FRGG, visando um exame prévio por parte
da Comissão Técnica, a qual lhe comunicará sobre a aplicabilidade ou não da regra.
3.2 – Divulgar cartaz e programa com 15 dias de antecedência, que deverá conter:
1) Nome, local e data do torneio
2) Valor e a data limite de inscrição
3) Número de vagas
4) Divulgar as categorias e subcategorias com as respectivas premiações
5) Hotel oficial do torneio – com disponibilidade de café da manhã às 6h e check out estendido.
6) Programação social
7) Validade ranking e normas da FRGG 2021
8) Critério desempate: Conforme descrito na página 3, item 2.10 desta cartilha.
9) Circuito Profissional – Se irá sediar a etapa, se sim informar se será no torneio ou dia de treino.
3.3 - LIMITE DE VAGAS por clube: O número de vagas de cada aberto será estabelecido pela FRGG,
considerando-se as condições climáticas e do campo sede. Durante os meses de maio a setembro,
em campos de apenas nove (09) buracos, a recomendação é que o número de jogadores não
ultrapasse a setenta (75). Não será permitido que o número de vagas ultrapasse o limite divulgado
no programa oficial. As vagas serão distribuídas primeiramente para os líderes do ranking gaúcho e
de cada categoria principal net, no total de 14 jogadores conforme tabela abaixo, e após serão
destinadas proporcionalmente aos clubes filiados. O clube sede terá o direito de solicitar 10% das
vagas, para contemplar seus jogadores (para os clubes com até 05 vagas na divisão proporcional) e
mais todas as vagas não preenchidas pelos demais clubes e/ou redistribuir entre os jogadores em
lista de espera, após o encerramento das inscrições.
Distribuição de vagas por torneio
100
85
80
75
60
Ranking gaúho
4
4
4
4
4
Tour - 02 cav por categoria + 02 damas
10
10
10
10
10
Vagas garantidas até 07 dias anterior ao prazo de encerramento das inscrições.
Após será destinada aos jogadores em lista de espera e/ou clube sede.
Vagas a serem divididas
Jog BG
%
86
71
66
61
46
PERCENTUAL 10% - Será descontado das vagas acima, conforme limite,
e redistribuido proporcionalmente aos clubes.
Belem
119
15,0
13
11
10
9
7
Cantegril Clube de Bage
15
1,8
2
1
1
1
1
Caxias Golf Club
39
4,9
4
3
3
3
2
Clube Campestre de Pelotas
40
5,0
4
4
3
3
2
Clube Campestre de Livramento
18
2,2
2
2
1
1
1
Country Club Rio Grande
10
1,2
1
1
1
1
1
Dunas Clube
13
1,6
1
1
1
1
1
Gramado Golf
41
5,0
4
4
3
3
2
Green Village
45
5,6
5
4
4
3
3
Porto Alegre
285
35,1
30
25
23
21
15
Rosario
24
3,0
3
2
2
2
1
Santa Cruz
122
15,3
13
11
10
9
7
Santa Maria
28
3,5
3
2
2
2
2
Torres
6
0,8
1
1
1
1
1
Total
805
100
86
71
66
61
45
VAGAS POR CLUBE - 2021

%

50
4
10

36

5
1
2
2
1
0
1
2
2
12
1
5
1
1
36
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Obs: Em cada Aberto, 80% das vagas deverão ser distribuídas para os clubes e 20% das vagas
ficarão com o clube sede da etapa, desde que tenham número de sócios no sistema BG.
3.4 - 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, para torneios de 02
dias. Caso o torneio seja disputado em 03 dias, será antecipado em 01 dia o prazo acima. 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.
3.5 - Segue também cuidados na organização do torneio:
1) Disponibilizar o campo para a FRGG até uma semana antes do torneio para verificação das
condições técnicas.
2) Disponibilizar, conforme necessidade, estrutura aos patrocinadores, instalações elétricas e
internet, em até um dia antes do início dos treinos.
3) Divulgar a comissão do torneio, designada pela FRGG, já no dia de treino.
4) Disponibilizar fiscais de campo (para controlar o ritmo de jogo)
5) Disponibilizar forecaddies, quando orientado pela diretoria da FRGG ou comissão do torneio.
6) Disponibilizar 01 pessoa para starter
7) Disponibilizar 01 pessoa para o placar, caso não seja utilizado o sistema Bluegolf.
8) Informar aos jogadores o tempo limite para entrega de cartões.
3.6 - O clube sede deverá definir a taxa de inscrição e conceder os seguintes descontos:
a) Cavalheiros – R$ 220,00
b) Damas – R$ 130,00
c) Juvenis – R$ 100,00
Jogadores Beneficiados:
• Etapas Tour - Jogadores Beneficiados Ranking Estadual Scratch: isentos da taxa de inscrição:
03 jogadores adultos dos melhores 05 / 01 dama das melhores 03 do ranking
• Etapas Tour - Campeões das categorias principais net da etapa anterior conceder desconto de
50% na taxa de inscrição. Total 06 jogadores (04 cavalheiros + 02 damas).
• Aberto RS Duplas - isentos da taxa o jogador campeão da dupla do ano anterior.
• Aberto RS Sênior e Pré-Sênior: isentos da taxa de inscrição o melhor colocado no Tour,
conforme categoria.
• Todos torneios: Fica a critério do clube sede conceder o desconto de 50% para os jogadores de
19 a 21 anos completos.
Repasse FRGG: O repasse para a FRGG será de 15% sobre o valor da taxa de inscrição de cada tipo
(cavalheiros, damas e juvenis). Se o clube sede optar por beneficiar jogadores com descontos
individuais ou isenções, o clube deverá repassar a taxa do torneio referente aos descontos
concedidos.
Repasse FRGG – Aberto RS: O repasse para a FRGG será de 15% sobre o valor da taxa de inscrição
de cada tipo (cavalheiros, damas e juvenis). Se o clube sede optar por beneficiar jogadores com
descontos individuais ou isenções, o clube deverá repassar a taxa do torneio referente aos
descontos concedidos.
Obs: Caso a etapa não obtenha o número mínimo de 60 jogadores inscritos, o repasse para a
FRGG será de 10% sobre o valor de cada taxa de inscrição.
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3.7 - A FRGG poderá assumir o valor referente às taxas de inscrição dos abertos dos clubes
inadimplentes, como forma de recuperar mensalidades pendentes. Desta forma não deixará de ser
realizada as etapas do campeonato estadual. Obs: Os clubes que não estiverem de acordo com este
item, poderão receber as consequências descritas nos Artigos 21 e 22 do Estatuto da FRGG vigente.
3.8 - Conversão de índex para handicap, será considerado o máximo de 36 hcp para todas etapas
válidas para o ranking gaúcho. Será considerado o index do dia anterior ao dia de treino, conforme
descrito na página 08, item 4.4 desta cartilha.
3.9 - Posição de Bandeiras: Conforme descrito na página 3, item 2.5 desta cartilha.
3.10 - A comissão do torneio deverá ser composta conforme descrito na página 02, item 2.1 desta
cartilha.
3.11 – O clube deverá nomear uma pessoa que, juntamente com uma designada pela FRGG
(preferencialmente da Diretoria Técnica), irá revisar o campo no dia de treino, marcar à posição das
bandeiras, fornecendo aos jogadores a informação referente à posição das bandeiras nos greens em
todos os dias de jogo, comprimento total do green, distância da frente do green para a bandeira e
distância da lateral do green, seja para o lado esquerda ou direita ou no centro.
3.12 – É aconselhável que a velocidade dos greens no dia de treino deva ser a mesma para os dias de
jogos. Desta forma os participantes treinarão nas reais condições de jogo. É aconselhável também
que os greens tenham velocidades semelhantes entre si.
3.13 - Tees de Saída: Obrigatoriamente todos os jogadores deverão sair da mesma marca conforme
sua categoria para poder compor o resultado das subcategorias, exceto ressalva determinada pela
Diretoria técnica da FRGG juntamente com o clube sede da etapa, que será comunicado
antecipadamente para todos os jogadores participantes. Segue unificação das cores para campos de
nove buracos: Damas: 1ª volta marca (tee) vermelha; 2ª volta marca (tee) branca. Cavalheiros: 1ª
volta marca (tee) amarela; 2ª volta marca (tee) verde.
3.14 – Lie Melhorado: O clube sede deverá mencionar nas regras locais a utilização ou não do lie
melhorado em seu torneio. Obs. A Diretoria Técnica da FRGG tem o direito de analisar o campo e
sugerir o tipo de lie e sua realização.
3.15 - Deverá ser preparada uma mesa com cadeiras suficientes, em local determinado, com a
presença obrigatória de um membro da organização, para recepção e conferência dos cartões de
escores, e anotações dos horários de chegada de cada grupo.
3.16 – Deverá publicar avisos, em suas dependências, no programa do torneio e no cartão de jogo,
alertando que os jogadores têm o prazo máximo de 05 minutos para entregar seu cartão, após o
término do buraco 18.
3.17 – O clube organizador é o responsável pelo lançamento de todos os jogos/cartões no sistema
Bluegolf (handicap-index) dos participantes da competição caso não seja utilizado o Bluegolf, ou seja,
dos jogadores/as locais e dos demais participantes do Estado, no prazo máximo dois dias após a
realização. Os cartões dos torneios deverão ser guardados por um ano para efeitos de quaisquer
dúvidas e/ou esclarecimentos que se façam necessários.
3.18 - Jogadores desistentes: Serão considerados jogadores desistentes aqueles que enviarem
comunicado ao clube anfitrião até 48 horas antes do início do evento e/ou anteriormente a
publicação do draw no site da FRGG. Os clubes dos jogadores desistentes do torneio, são
responsáveis pelo pagamento das inscrições dos que não comunicarem o clube sede ou a FRGG de
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sua desistência no prazo estipulado. O valor será cobrado, através de boleto bancário enviado pelo
clube sede do torneio, para o clube de origem deste jogador.
Conforme Circular 019/03 – CBG: O jogador que se inscrever no torneio e não comparecer, ou o
jogador que entregar o cartão e não comparecer no dia seguinte, ou ainda, o jogador que não
entregar o cartão já se desclassificando para o dia seguinte, deverá nestes três casos, apresentar um
motivo justo para Comissão do Torneio. Caso contrário, os mesmos serão avaliados pela Comissão do
Tour e será aplicada a seguinte punição:
1ª violação: advertência por escrito;
2ª violação: suspensão da próxima etapa do Tour;
3ª violação: perda dos pontos do torneio disputado;
4ª violação: desclassificação do Tour Gaúcho por Categorias.
•
Caso o jogador desistente seja beneficiado pelo ranking, será aplicada a seguinte punição:
1ª violação: advertência por escrito;
2ª violação: suspensão da próxima etapa do Tour;
3ª violação: perda dos benefícios na próxima etapa que participar.
3.19 - O clube sede deverá providenciar e custear a hospedagem, garagem (caso necessidade) e
alimentação do representante oficial da FRGG, que for exclusivamente para este fim. Também fica
responsável pelo custo total da pessoa que irá elaborar os resultados do torneio (sistema BG ou não),
ou seja transporte, hospedagem, valor por torneio (R$ 500 para torneio de dois dias) e alimentação.
3.20 - O clube que não cumprir as normas e procedimentos estará sujeito a penalidade de multa no
valor equivalente a cinco taxas de inscrição do torneio em questão.
3.21- O clube deve mencionar esta cartilha no programa oficial do torneio.
3.22– Caso, o torneio venha a ser suspenso por motivo de força maior, o mesmo não poderá ser
realizado juntamente com outra etapa do Tour. Caso não tenha data disponível no calendário oficial
para a realização, a etapa será definitivamente cancelada mediante decisão conjunta da Diretoria
do clube e da Diretoria Técnica da Federação. A mesma situação ocorrerá em relação aos Aberto de
Duplas, Copa Farroupilha (Adulto e sênior), Interclubes e etapas juvenis.

4 - JOGADORES - PARTICIPAÇÃO EM TORNEIOS – Procedimentos
4.1 - O jogador deverá estar devidamente federado e cadastrado no sistema Bluegolf no mínimo 30
dias anterior ao início dos torneios individuais e no mínimo 60 dias anterior ao início de torneios por
equipes, sem exceção.
Obs 1: É condição para pontuação no Tour que o golfista seja inscrito na FRGG através de um
clube federado e tenha o seu respectivo INDEX.
Obs 2: Jogador não federado não poderá participar das etapas do Tour ou torneios sob
supervisão da FRGG.
4.2- O jogador deverá estar devidamente vestido, conforme descrito abaixo:
Vestimentas permitidas para o esporte:
- Camisa polo, camisa gola chinesa, gola alta, manga curta ou longa, para dentro do cinto.
- Calça de sarja, social (polyester), bermudas de sarja ou polyester com cinto
- Saia com comprimento adequado
- Sapato ou tênis específico para a prática do esporte
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Não Permitido:
- Camisetas, camisetas masculinas sem mangas ou camisetas gola careca
- Bermudas ou calça jeans, abrigos ou agasalhos de ginástica
- Chinelos ou tênis comum
- Boné para o lado ou para trás.
Penalidade: Não entra em campo e desclassificação no torneio.
4.3 - O jogador deverá confirmar sua participação em torneios diretamente no seu clube de origem.
O primeiro colocado nas categorias principais net do Tour Gaúcho tem prioridade de vaga até 7 dias
antes do encerramento das inscrições para o torneio.
4.4 - Prazo limite de inscrições: O jogador deve confirmar sua inscrição no seu clube até quarta-feira
anterior ao torneio, para competição de 02 dias. Caso o torneio seja disputado em 03 dias, será
antecipado em 01 dia o prazo acima. Após este prazo, não serão mais aceitas inscrições dos clubes
visitantes, conforme descrito item 3.4, na página 5 desta cartilha.
4.5 - Revisão de index: A FRGG poderá revisar o index dos jogadores que jogarem (Média Net) abaixo
do Course Rating.
Course Rating (-) Média Net (1, 2 ou 3 dias de jogo) (=) X (nº de redução)
Index jogador (-) X (=) Index revisado s
Limites de revisão por Categorias de Index:
- Até 8,5 index : Ajuste máximo de (-) 2 strokes
- 8,6 a 14,0 index : Ajuste máximo de (-) 3 strokes
- 14.1 a 22,1 index : Ajuste máximo de (-) 5 strokes
- 22,2 a 32,9 index: Ajuste máximo de (-) 7 strokes
4.6 - O jogador que tiver seu index revisado pela FRGG, deverá jogar o próximo torneio válido para
ranking com o seu novo index, independente do intervalo entre os torneios.
4.7 – O jogador que solicitar baixar seu index, deverá permanecer por 60 dias com o index ajustado,
e o ajuste não poderá ultrapassar a tolerância de 5% do seu index efetivo.
• O jogador cujo index alterar para outra categoria imediatamente inferior ou posterior,
automaticamente mudará de categoria levando 60% dos pontos.
• Caso o jogador tenha seu index revisado para baixo e queira permanecer pontuando na
categoria superior, deverá comunicar por escrito a FRGG, com antecedência de dois dias da
realização da próxima etapa. Neste caso, continuará pontuando na sua categoria de origem no
Tour, mas disputará o troféu da etapa na categoria que, conforme seu novo index, passou a
pertencer.
Toda e qualquer revisão de index será avaliada pela Diretoria Técnica e COMISSÃO DE HANDICAP
composta por:
• Evandro Bizzoto ( litoral, serra e Porto Alegre)
• Luiz Eduardo Portella (região sul)
• Vanderlei Schuh ( região centro e fronteira)
4.8 - Categoria Juvenil: Quando o juvenil disputar etapas do Tour por categorias, a cobrança de taxa
de inscrição de R$ 100,00 pelo clube sede. São isentos da taxa de inscrição os jogadores pertencentes
ao projeto social da CBGolfe. Não haverá categoria especifica, sendo que os juvenis disputarão nas
categorias adultas conforme o seu index. As etapas juvenis especificas e demais critérios estão
descritos na Cartilha Juvenil 2021.
4.9- Subcategorias: Serão considerados os jogadores(as) que completarem a idade mínima de cada
subcategoria no decorrer do ano, conforme abaixo:
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Juvenil: Jogadores (as) até 18 anos completos.
Pré Sênior:
Masculino: 40 anos
Sênior:
Masculino: 55 anos
Super Sênior: Masculino: 65 anos
4.10 - Hora de saída: Conforme descrito na página 3, item 2.6 desta cartilha. O draw do primeiro dia
será confeccionado pela FRGG, procurando seguir os critérios técnicos, observando as seguintes
recomendações:
a) Para acirrar a disputa, após 05 abertos finalizados, os três melhores jogadores M2, M3 e M4
deverão sair, nas três turmas finais de sua categoria correspondente, sendo um em cada turma, no
primeiro dia do torneio, e nos dias subsequentes o draw será eminentemente técnico, ou seja,
conforme classificação dos seus escores.
b) Para os jogadores da categoria super sênior, durante os meses de inverno ou no forte do verão,
será permitido horário especial que será determinado pela comissão do torneio.
c) Qualquer jogador das categorias com index (8.6 a 14.0 / 14.1 a 22.1/ 22.2 a 32.9) que tendo o
escore Gross igual ou menor que os quatro (draw de 04 jogadores) e três (draw de 03 jogadores)
melhores colocados da categoria scratch, automaticamente, será incluído na categoria scratch.
d) Caso o jogador realmente necessite jogar fora de sua categoria no segundo ou terceiro dia do
torneio, desde que não esteja entre os 12 colocados, o motivo irá ser avaliado e o jogador
pontuará no ranking e concorrerá somente a premiação das subcategorias no torneio.
4.11 - Jogo Lento: Serão aplicadas às normas de ritmo de jogo da CBG Hard Card:
Um grupo está fora de posição: a) Se tiver levado mais tempo para jogar os buracos que o tempo
acumulado permitido; b) Se o grupo: chegar no tee num par 3, e o green estiver livre, num par 4,
não sair do tee antes do grupo a frente sair do green, ou num par 5, não chegar no tee antes do
grupo a frente chegar no Green. Obs: O primeiro grupo a sair no campo estará fora de posição se a
condição (a) é verdadeiro; para os demais grupos tanto a condição (a) quanto a condição (b) terão
que ser verdadeiros para que o grupo seja considerado fora de posição.
Procedimento quando um grupo estiver fora de posição:
a) Um árbitro será chamado para averiguar o motivo, e se existe justificativa, pelo atraso (bola
injogável, perdida, etc.) e o quanto o grupo está fora de posição. Caso a decisão for de não
cronometrar os jogadores do grupo; após eles saírem do tee o árbitro informará a cada jogador
que o grupo está fora de posição e pedirá que acelerem o ritmo de jogo.
O grupo não será cronometrado a menos que consiga recuperar sua posição no campo dentro
de um tempo razoável. Caso a decisão for de cronometrar os jogadores do grupo, cada jogador
será informado que o grupo está fora de posição e que serão individualmente cronometrados,
e perguntados se conhecem os procedimentos e penalidades do jogo lento.
b) Tempo máximo permitido para cada tacada é de 40 segundos. Serão concedidos 10 segundos
adicionais para o primeiro jogador a dar a tacada: a) num par 3; b) a segunda tacada num par 4
ou 5; c) de perto ou no putting green. A CRONOMETRAGEM começará quando o jogador tiver
chegado na sua bola, teve alguns segundos para escolher seu taco e está livre de impedimentos
à frente que o impeçam de jogar. No green o jogador tem alguns segundos para reparar sua
marca de pique no green e retirar impedimentos soltos de sua linha de putt. Regra 33.7
c) A Cronometragem terminará quando o grupo estiver de volta em posição em relação ao grupo
na frente ou quando estiver dentro do tempo máximo acumulado para os buracos que jogou.
Penalidade por quebra de condição:
1º jogo lento: aviso verbal do árbitro ao grupo;
2º jogo lento: 1 tacada de punição ao jogador ou jogadores identificados pelo jogo lento;
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3º jogo lento: 2 tacadas de punição ao jogador ou jogadores identificados pelo jogo lento;
4º jogo lento: desclassificação ao jogador ou jogadores identificados pelo jogo lento.
Obs: A volta definida pela comissão é de 18 buracos, portanto não é permitido parar entre os
buracos 09 e 10.
4.12 - Entrega de cartões: 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.
4.13 - O jogador é responsável pela conferência do escore buraco a buraco e entrega de seu
cartão dentro do prazo acima.
4.14 - Desrespeito às regras de golfe, comportamento e etiqueta: Será aplicado o CODIGO DE
CONDUTA ANTIDESPORTIVA.

Protocolo Cerimônia de Premiação
TORNEIOS OFICIAIS FRGG

A FRGG sugere que o locutor seja alguém da organização do evento.

LOCUTOR: Boa tarde a todos. Vamos dar início à Cerimônia de Premiação do (NOME DO TORNEIO).
LOCUTOR: Convidamos para compor a mesa:
>>> Presidente do Clube ............................................, Sr....................................................................
>>> Presidente (ou Representante) da Federação Riograndense de Golfe, Sr....................................
>>> Capitão de Golfe do Clube.................................................., Sr.....................................................
>>> Diretor de Golfe .................................................................., Sr....................................................
OBS.: A FRGG sugere que também sejam chamados representantes dos patrocinadores e
autoridades presentes, mas que o número não exceda CINCO integrantes para facilitar o registro
de fotos e organização da premiação.

LOCUTOR: Passamos a palavra ao presidente da Federação Riograndense de Golfe, Sr. .....................
Agradecer: Pessoal de campo / Funcionários /
Lembramos que a próxima etapa do TOUR GAÚCHO acontecerá dias.......... em..............................
LOCUTOR: Antes de anunciarmos os campeões gostaríamos de agradecer o importante apoio dos
patrocinadores deste torneio: (citar todos) >>....................................................................................
LOCUTOR: Vamos chamar agora os campeões das categorias
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CAMPEÕES SUB-CATEGORIAS
SENIOR 14,1-32,9
SENIOR 8,6 a 14,0
SENIOR até 8,5
SENIOR SCRATCH

1º LUGAR
1º LUGAR
1º LUGAR
CAMPEÃO

PRE SENIOR 14,1-32,9
PRE SENIOR 8,6 a 14,0
PRE SENIOR até 8,5
PRE SENIOR SCRATCH

1º LUGAR
1º LUGAR
1º LUGAR
CAMPEÃO

SUPER- SENIOR NET
SUPER- SENIOR SCRATCH

1º LUGAR
1º LUGAR

JUVENIL 14,1-32,9
JUVENIL até 14,0
JUVENIL SCRATCH

1º LUGAR
1º LUGAR
CAMPEÃO

CAMPEÕES Categorias Principais
CAVALHEIROS 22,1-32,9

2º LUGAR
1º LUGAR

DAMAS 16,6 - 31,7

1º LUGAR

CAVALHEIROS 14,1-22,1

2º LUGAR
1º LUGAR

DAMAS ATE 16,5

1º LUGAR

CAVALHEIROS 8,6-14,0

2º LUGAR
1º LUGAR

DAMAS SCRATCH

VICE-CAMPEÃ
CAMPEÃ

CAVALHEIROS ATE 8,5

2º LUGAR
1º LUGAR

CAVALHEIROS SCRATCH

VICE-CAMPEÃO
CAMPEÃO
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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
SUB-CATEGORIAS
Pré-Sênior:
Scratch / até 8,5 / 8,6 a 14.0 / 14.1 a 32.9
Sênior:
Scratch / até 8,5 / 8,6 a 14.0 / 14.1 a 32.9
Super-Sênior: Scratch /até 32,9
ETAPAS VÁLIDAS PARA TOUR GAÚCHO 2021
Aberto do Green Village Golf Club
Aberto São Domingos Torres Golf Club
Aberto do Dunas
Aberto C. C. Cidade de Rio Grande
Aberto do Clube Campestre de Pelotas
Aberto de Rosário Golf Club
Aberto de Santa Maria
Aberto do RS + Senior e Pré-Senior
Aberto de Gramado
Aberto do Cantegril Clube de Bagé
Aberto do Caxias Golf Club
Aberto de Santa Cruz Country Club
Aberto do Clube Campestre Livramento
Aberto Sulbrasileiro - PACC
Aberto do Belém Novo Golf Club

Subcategorias: Serão considerados os jogadores(as) que completarem a idade mínima de cada
subcategoria no decorrer do ano, conforme abaixo:
Juvenil: Jogadores (as) até 18 anos completos
Pre-Senior:
Masculino: 40 anos
Sênior:
Masculino: 55 anos
Super Sênior:
Masculino: 65 anos
Categoria Juvenil: Quando o juvenil disputar etapas do Tour por categorias, a cobrança de taxa de
inscrição de R$ 100,00 pelo clube sede. São isentos da taxa de inscrição os jogadores pertencentes ao
projeto social da CBGolfe. Não haverá categoria especifica, sendo que os juvenis disputarão nas
categorias adultas conforme o seu index, exceto se o clube sede optar por premiar esta categoria. As
etapas juvenis especificas e demais critérios estão descritos na Cartilha Juvenil 2021.

MODALIDADE DOS JOGOS: Stroke Play 18 buracos por dia.
Nota: A comissão se reserva o direito de reduzir o número de buracos, jogados ou por jogar, em caso
de força maior, conforme descrito na página 02, item 2.4 desta cartilha.
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Conversão de index para handicap: Será considerado o máximo de 36 hcp para todas etapas válidas
para o tour gaúcho. Será considerado o index do dia anterior ao dia de treino, conforme descrito na
página 08, item 4.4 desta cartilha.
Tees Saida: Obrigatoriamente todos os jogadores deverão sair da mesma marca conforme sua
categoria para poder compor o resultado das subcategorias, exceto ressalva determinada pela
Diretoria técnica da FRGG juntamente com o clube sede da etapa, que será comunicado
antecipadamente para todos os jogadores participantes.
Desempate: Cavalheiros e damas Scratch (individual ou equipe gross), 1º lugar, “play-off sudden
death” e se equipes o capitão escolhe um representante para o play off. 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 se ainda persistir o empate, 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. As subcategorias scratchs não tem play off.

Vagas e valores inscrição: Conforme descrito na página 05, item 3.6 desta cartilha.

Premiação por etapas:
As categorias Scratchs tem prioridade de premiação, ou seja se o jogador ganhou no cavalheiro scratch
poderá acumular na subcategoria scratch (juvenil scratch / pre sênior scratch / sênior scratch/ super
sênior scratch).
Por etapa categorias principais: 1º e 2º lugares para cavalheiros scratch; 1º lugar em todas as
categorias cavalheiros com hcp (não acumulável). A premiação do 2º lugar fica a critério de cada
clube.
Damas: 1º e 2º lugares para damas scratch; 1º lugar para as categorias damas com hcp (não
acumulável), ficando a premiação do 2º lugar a critério de cada clube.
Subcategorias Scratch tem prioridade de premiação, não sendo acumulável com as categorias
principais com handicap.
Premiação somente para o 1º colocado das subcategorias net não acumulável, ficando a premiação do
2º lugar a critério de cada clube.
Super-Sênior: premiação para o 1º colocado (acumulável com todas as categorias).
Não é acumulável Super Sênior Gross com a categoria Super Sênior Net.

Premiação Final (após etapas válidas - 2021) - acumulativo
Haverá o descarte de 05 (cinco) resultados das etapas válidas para o Tour Gaúcho, na soma da
pontuação dos jogadores, exceto no caso de ocorrer dois ou mais cancelamentos de etapas.
Os jogadores que somarem mais pontos nas categorias principais e nas subcategorias, serão
respectivamente Campeão e Vice-Campeão do Tour Gaúcho de Golfe – ano 2021.
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Este torneio será disputado em campos de 18 buracos, conforme recomendação CBGolfe:
Belém Novo Golf Club / Santa Cruz Country Club / Porto Alegre Country Club
PONTUAÇÃO TOUR E RANKING GAÚCHO: Este torneio terá sua pontuação especial, conforme página
21 e 22 desta cartilha.
CATEGORIAS
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
SUB-CATEGORIAS
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 – Aberto RS:
Conforme descrito na página 13, desta cartilha.
PREMIAÇÃO SENIOR E PRÉ-SENIOR
Categorias acumuláveis com o Aberto RS.
Caso ocorra coincidência de nomes entre scratch e categoria net, o prêmio será acumulativo.
Masculino:
Scratch / até 14,0 index / 14,1 a 32,9 index
Feminino:
Scratch / até 31,7 index
(categorias com index serão válidos os escores net de sábado e domingo)
Subcategorias: Serão considerados os jogadores(as) que completarem a idade mínima de cada
subcategoria no decorrer do ano, conforme abaixo:
Pre-Senior:
Masculino: 40 anos
Sênior:
Masculino: 55 anos
Super Sênior:
Masculino: 65 anos

MODALIDADE DOS JOGOS: Stroke Play 18 buracos por dia
Nota: A comissão se reserva o direito de reduzir o número de buracos, jogados ou por jogar, em caso
de força maior, conforme descrito na página 2, item 2.4 desta cartilha.
Desempate: Conforme descrito na página 03, item 2.10 desta cartilha.

SUGESTÃO DE VALORES DAS INSCRIÇÕES – TORNEIO 03 DIAS:
O valor será definido pelo clube sede observando as condições da página 05, item 3.6 desta cartilha.
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Aberto de Duplas do Estado Rio Grande do Sul

O torneio será realizado no período de inverno, ou seja, nos meses de junho a agosto.

MODALIDADE DOS JOGOS: Stroke Play Best Ball em 36 buracos.
SUGESTÃO DE VALORES DAS INSCRIÇÕES: O valor será definido pelo clube sede.
CATEGORIAS: 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.
HANDICAP: Serão considerados os handicaps index publicados no site da FRGG.
Cada jogador jogará com o seu index/hcp original.
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.
Repasse FRGG: O clube sede não precisa repassar a taxa do torneio para a FRGG, ficando este valor
destinado exclusivamente para a compra dos troféus e demais despesas do torneio.
PREMIAÇÃO: A premiação é responsabilidade do clube sede.
Serão premiadas 1º e 2º lugares de cada categoria, no total de seis duplas contempladas (12 troféus)
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Tour Gaúcho de Golfe Sênior

O torneio será realizado conforme datas aprovadas no calendário oficial da FRGG.

MODALIDADE DOS JOGOS:
Stroke Play em 36 buracos – Cavalheiros
Stroke Play em 18 buracos – Damas – O clube sede define a inclusão desta categoria.

SUGESTÃO DE VALORES DAS INSCRIÇÕES: O valor será definido pelo clube sede.
CATEGORIAS: conforme idade:
De 55 anos a 64 anos : Campeão Scratch / Campeão por handicap
De 65 anos a 74 anos : Campeão Scratch / Campeão por handicap
Acima de 75 anos: Campeão Scratch / Campeão por handicap
Damas acima de 50 anos: Campeã Scratch / Campeã por handicap

HANDICAP: Serão considerados os handicaps index publicados no site da FRGG.

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.

PREMIAÇÃO: A premiação é responsabilidade do clube sede.
Serão premiados o campeão de cada categoria. A premiação do segundo lugar fica a critério do clube.

Repasse FRGG: O clube sede não precisa repassar a taxa do torneio para a FRGG, ficando este valor
destinado exclusivamente para a compra dos troféus e demais despesas do torneio
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Copa Farroupilha – Adulto – Clube Campestre de Pelotas
Copa Farroupilha – Senior – Porto Alegre Country Club

Nota: Clube sede em forma de rodízio conforme critério:
Clube campeão da edição anterior: O clube que ficar com o título irá sediar a próxima etapa, podendo
ser sede no máximo duas vezes consecutivas. Caso isso aconteça, o clube sede da próxima etapa será o
vice-campeão. Desta forma contemplaremos um número maior de clubes sedes, fazendo um rodízio
mais justo entre os participantes.
Número de jogadores por equipe/clube:
Até 06 jogadores scratchs – adulto
Até 04 jogadores scratchs – sênior

Item 1: Para formação de equipes os clubes poderão se coligar para composição de equipe única,
exceto os clubes de Pelotas, Santa Cruz, PACC e Belém Novo que possuem número suficientes de
jogadores nesta categoria. Será registrado o nome e/ou título de campeão, caso ganhe o torneio, o
clube que tiver o maior número de integrantes na equipe coligada.
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 30
dias anterior ao início do torneio, sem exceção, para poder representar o seu clube.
Item 5: Com o descarte de escore por dupla e individual, não haverá substituição de jogadores, caso
algum integrante não possa disputar o torneio todos os dias.

Valor taxa de inscrição por equipe/clube:
O valor será definido pelo clube sede.
O valor da taxa de inscrição será exclusivamente para custear a hospedagem dos jogadores pelo clube
sede e demais despesas do torneio.
Captação de patrocínio:
Toda verba arrecadada pelo clube sede será destinado para custear as despesas do torneio.
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Premiação (oferecido pela FRGG):
Taça transitória para o clube campeão
Troféu para equipe campeã
Medalhas para os integrantes da equipe campeã.

REGULAMENTO:
1 – Categoria:
A competição será disputada somente na categoria sem handicap (scratch) e os clubes formarão
equipes valendo os melhores resultados/dia.
Obs1: O capitão deverá ser um integrante da equipe.
Obs2: O capitão responderá pelos seus jogadores e indicará a formação das duplas e a ordem de seus
jogadores nas partidas individuais.
Obs3: Em todos os dias ficarão escores como “descarte” de cada equipe.

2 – Modalidade - Adulto:
A competição será jogada em stroke play 36 buracos, nas seguintes modalidades:
No primeiro dia: As equipes formarão até 03 duplas na modalidade Best Ball. Os dois melhores escores
serão somados para compor o resultado dia. Cada equipe terá um resultado descartado.
No segundo dia: As equipes jogarão até 06 individuais em stroke play, valendo a soma dos três
melhores escores.

3 – Modalidade - Senior:
A competição será jogada em stroke play 36 buracos, nas seguintes modalidades:
No primeiro dia: As equipes formarão até 02 duplas na modalidade Best Ball. Será válido o escore da
melhor dupla, ou seja, 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 do primeiro dia será feito por sorteio e formulado na reunião dos capitães. 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.

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 das duplas válidas.
3º dia – Serão somadas as tacadas dos resultados individuais válidos.

6 – Desempate: 1º lugar, “play-off sudden death”. O capitão escolhe um representante da equipe para
disputar o play off. O buraco a ser jogador será definido pela comissão do torneio.
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INTERCLUBES
CLUBE SEDE: Santa Cruz Country Club

Nota: Clube sede em forma de rodízio conforme critério:
Clube campeão da edição anterior: O clube que ficar com o título irá sediar a próxima etapa, podendo
ser sede no máximo duas vezes consecutivas. Caso isso aconteça, o clube sede da próxima etapa será o
vice-campeão. Desta forma contemplaremos um número maior de clubes sedes, fazendo um rodízio
mais justo entre os participantes.

Número de jogadores por equipe/clube: Interclubes
* Campo 09 buracos – até 08 jogadores com hcp
* Campo 18 buracos – até 12 jogadores com hcp
Item 1: Não poderá ter coligação de clubes para composição das equipes.
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.
Item 5: Com o descarte de escores por categoria, não haverá substituição de jogadores, caso algum
integrante não possa disputar o torneio todos os dias.

Valor taxa de inscrição por equipe/clube:
O valor será definido pelo clube sede.
O valor da taxa de inscrição será exclusivamente para custear a hospedagem dos jogadores pelo clube
sede e demais despesas do torneio.

Captação de patrocínio:
Toda verba arrecadada pelo clube sede será destinado para custear as despesas do torneio.
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•

Premiação (oferecido pela FRGG):
Taça transitória para o clube campeão
Trofeu para equipe Campeã
Medalhas para os integrantes da equipe campeã.

REGULAMENTO INTERCLUBES - (categorias com índex)
1 - Categorias: até 8,5 / 8,6 a 14,0 / 14,1 a 22,1 / 22,2 a 32,9 de índex.
Máximo 12 jogadores por equipe (conforme número de buracos/campo). Cada clube deverá compor
uma equipe nas categorias com index no mínimo 02 e no máximo 03 jogadores em cada uma das
categorias com index. Serão válidos os dois melhores escores/dia.
Obs 01: Os jogadores poderão ser inscritos com index inferior aos seus, para que o clube possa
completar o quadro de jogadores.
2 - Modalidade: O torneio será disputado na modalidade Stroke Play 36 buracos – 18 buracos/dia.
3 – Sistema de Pontuação – Definido na reunião de capitães: A reunião será realizada no dia de treino
no clube sede, em local a ser determinado pela comissão do torneio.
Por Pontos: (maior número de pontos)
1º dia – Após a apuração dos escores do dia, serão aproveitados os 02 melhores escores em cada
categoria, somando-os para resultar no escore geral da equipe.
2º dia – Após a apuração dos escores do dia, serão aproveitados os 02 melhores escores em cada
categoria, somando-os para resultar no escore geral da equipe.
Pontuação:
1º lugar – 12 pontos
4º Lugar – 06 pontos
7º Lugar – 03 pontos
2º Lugar – 09 pontos
5º Lugar – 05 pontos
8º Lugar – 02 pontos
3º Lugar – 07 pontos
6º Lugar – 04 pontos
9º Lugar – 01 pontos
Por tacadas: (menor número de tacadas)
1º dia – Serão somadas as tacadas dos resultados individuais válidos
2º dia – Serão somadas as tacadas dos resultados individuais válidos.
4 – Confecção do draw:
O draw do primeiro dia confeccionado pela FRGG e do segundo dia será obedecido o draw técnico, ou
seja, pelo resultado dos escores. Para formatação do draw, em qualquer circunstância, sempre se
colocará jogadores de equipes diferentes.
5 – Desempate: 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 se ainda persistir o empate, 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.
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PONTUAÇÃO - RANKING ESTADUAL
A FRGG utiliza os mesmos critérios de pontuação da Confederação Brasileira de Golfe.
FEMININO
1º lugar – 25 pontos
2º lugar – 20 pontos
3º lugar – 15 pontos
4º lugar – 12 pontos
5º lugar – 10 pontos
6º lugar – 8 pontos
7º lugar – 6 pontos
8º lugar – 4 pontos
9º lugar – 2 pontos
10º lugar – 1 ponto

1º lugar – 32 pontos
2º lugar – 26 pontos
3º lugar – 23 pontos
4º lugar – 20 pontos
5º lugar – 18 pontos
6º lugar – 16 pontos
7º lugar – 14 pontos
8º lugar – 12 pontos
9º lugar – 10 pontos

MASCULINO
10º lugar – 9 pontos
11º lugar – 8 pontos
12º lugar – 7 pontos
13º lugar – 6 pontos
14º lugar – 5 pontos
15º lugar – 4 pontos
16º lugar – 3 pontos
17º lugar – 2 pontos
18º lugar – 1 ponto

A pontuação do Ranking será feita da seguinte forma:
1) Os pontos conquistados, conforme tabela acima, serão somados após as etapas.
2) A cada etapa realizada, a etapa do ano anterior será excluída.
3) Das etapas válidas no ano, serão descartados os 04 piores resultados.
Bonificação: 01 ponto de bonificação para cada tacada abaixo do par do campo.
Empates: Quando houver empate, os pontos serão somados e divididos pelo número de jogadores
empatados, com exceção do 1º lugar. Se houver empate no 1º lugar, o campeão será o vencedor do
play-off. Caso haja mais de dois jogadores no play off as colocações de segundo lugar em diante será
usado o critério dos últimos 18, 09, 06, 03 ou 01 buracos para efeito de pontuação, independente do
resultado obtido no play off.
Para torneios com previsão de 36 buracos, a pontuação será integral se jogados 27 buracos e 50% dos
pontos se jogado apenas 18 buracos. Para torneios de 54 buracos, a pontuação será integral se
jogados 36 buracos e 50% dos pontos se jogado apenas 27 buracos.
Para torneios com previsão de 18 buracos apenas (01 dia de jogo), devido a pandemia ou por qualquer
outra questão, desde que seja amplamente divulgado e aprovado pela Diretoria da FRGG, a
pontuação será integral se jogados 18 buracos e 50% dos pontos se jogado apenas 09 buracos.
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PONTUAÇÃO – ESPECIAL RANKING
ABERTO RS – Pontuação especial
Para a composição desta pontuação terá como base a tabela do Campeonato Amador de Golfe do
Brasil, sendo distribuído pontos conforme classificação abaixo:
Será utilizada a tabela abaixo:
FEMININO
1º lugar – 38 pontos

MASCULINO
1º lugar – 48 pontos

2º lugar – 30 pontos

2º lugar – 39 pontos

3º lugar – 23 pontos

3º lugar – 35 pontos

4º lugar – 18 pontos

4º lugar – 30 pontos

5º lugar – 15 pontos

5º lugar – 27 pontos

6º lugar – 12 pontos

6º lugar – 24 pontos

7º lugar – 9 pontos

7º lugar – 21 pontos

8º lugar – 6 pontos

8º lugar – 18 pontos

9º lugar – 5 pontos

9º lugar – 15 pontos

10º lugar – 3 pontos

10º lugar – 12 pontos

11º lugar – 2 pontos

11º lugar – 10 pontos

12º lugar – 1 pontos

12º lugar – 8 pontos
13º lugar – 6 pontos
14º lugar – 5 pontos
15º lugar – 4 pontos
16º lugar – 3 pontos
17º lugar – 2 pontos
18º lugar – 1 pontos

Empates: Quando houver empate, os pontos serão somados e divididos pelo número de jogadores
empatados (exceto pontos de bonificação). Se houver empate no 1º lugar, o campeão será o vencedor
do play-off. Caso haja mais de dois jogadores no play off as colocações de segundo lugar em diante
será usado o critério dos últimos 18, 09, 06, 03 ou 01 buracos para efeito de pontuação, independente
do resultado obtido no play off.
Bonificação: 01 ponto de bonificação para cada tacada abaixo do par do campo.
OBS 1: Para torneios de 36 buracos, a pontuação será integral se jogados 27 buracos e 50% dos pontos
se jogado apenas 18 buracos. Para torneios de 54 buracos, a pontuação será integral se jogados 36
buracos e 50% dos pontos se jogado apenas 27 buracos.
Para torneios com previsão de 18 buracos apenas (01 dia de jogo), devido a pandemia ou por qualquer
outra questão, desde que seja amplamente divulgado e aprovado pela Diretoria da FRGG, a
pontuação será integral se jogados 18 buracos e 50% dos pontos se jogado apenas 09 buracos.
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PONTUAÇÃO - TOUR POR CATEGORIAS
Pontuação: Conforme tabela abaixo (exceto Aberto RS):
FEMININO
MASCULINO
1º lugar – 20 pontos
1º lugar – 20 pontos
2º lugar – 15 pontos
2º lugar – 15 pontos
3º lugar – 12 pontos
3º lugar – 12 pontos
4º lugar – 10 pontos
4º lugar – 10 pontos
5º lugar – 8 pontos
5º lugar – 8 pontos
6º lugar – 7 pontos
6º lugar – 7 pontos
7º lugar – 6 pontos
7º lugar – 6 pontos
8º lugar – 5 pontos
8º lugar – 5 pontos
9º lugar – 4 pontos
9º lugar – 4 pontos
10º lugar – 3 pontos
10º lugar – 3 pontos
11º lugar – 2 pontos
11º lugar – 2 pontos
12° lugar – 1 ponto
12° lugar – 1 ponto
Bonificação: 03 pontos de bonificação para os jogadores participantes, com exceção dos jogadores do
clube sede da etapa.
Haverá o descarte de 05 (cinco) resultados das etapas válidas para o Tour Gaúcho, na soma da
pontuação dos jogadores, exceto no caso de ocorrer dois ou mais cancelamentos de etapas.
PONTUAÇÃO - TOUR POR CATEGORIAS – ABERTO RS - Pontuação Especial
FEMININO
MASCULINO
1º lugar – 30 pontos
1º lugar – 30 pontos
2º lugar – 23 pontos
2º lugar – 23 pontos
3º lugar – 18 pontos
3º lugar – 18 pontos
4º lugar – 15 pontos
4º lugar – 15 pontos
5º lugar – 12 pontos
5º lugar – 12 pontos
6º lugar – 10 pontos
6º lugar – 10 pontos
7º lugar – 09 pontos
7º lugar – 09 pontos
8º lugar – 08 pontos
8º lugar – 08 pontos
9º lugar – 06 pontos
9º lugar – 06 pontos
10º lugar – 05 pontos
10º lugar – 05 pontos
11º lugar – 03 pontos
11º lugar – 03 pontos
12° lugar – 1,5 pontos
12° lugar – 1,5 pontos

Bonificação: 03 pontos de bonificação para todos os jogadores participantes do Aberto RS.
Empates: Quando houver empate, os pontos serão somados e divididos pelo número de jogadores
empatados. Se houver empate no 1º lugar, o campeão será o vencedor do play-off. Caso haja mais de
dois jogadores no play off as colocações de segundo lugar em diante será usado o critério dos últimos
09, 06, 03 ou 01 buracos para efeito de pontuação, independente do resultado obtido no play off.
Para torneios de 36 buracos, a pontuação será integral se jogados 27 buracos e 50% dos pontos se
jogado apenas 18 buracos. Para torneios de 54 buracos, a pontuação será integral se jogados 36
buracos e 50% dos pontos se jogado apenas 27 buracos.
Para torneios com previsão de 18 buracos apenas (01 dia de jogo), devido a pandemia ou por qualquer
outra questão, desde que seja amplamente divulgado e aprovado pela Diretoria da FRGG, a
pontuação será integral se jogados 18 buracos e 50% dos pontos se jogado apenas 09 buracos.
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ESCOLHAS DE EQUIPES
BENEFíCIOS SOMENTE COM CAPTAÇÃO DE PATROCÍNIOS

1) INTERFEDERAÇÕES PRE-SENIOR E SENIOR:
- Serão escolhidos para compor a equipe:
• O melhor Pré-Sênior no Ranking Gaúcho Adulto;
• O melhor Pré-Sênior no Tour por Categorias;
• Duas vagas, conforme classificação no Qualifying;
• Caso ocorra coincidência de nomes, a escolha do novo jogador será definida pela ordem de
classificação do Tour, entre os 10 melhores colocados.
- Serão escolhidos para compor a equipe:
• O melhor Sênior no Ranking Gaúcho Adulto;
• O melhor Sênior no Tour por Categorias;
• Duas vagas, conforme classificação no Qualifying;
• Caso ocorra coincidência de nomes, a escolha do novo jogador será definida pela ordem de
classificação do Tour, entre os 10 melhores colocados.

2) INTERFEDERAÇÕES ADULTO:
Serão escolhidos para compor a equipe masculina:
• Os dois melhores no Ranking Gaúcho Adulto;
• O melhor do Ranking Nacional (até a 10º colocação);
• Duas vagas, conforme classificação no Qualifying;
• Caso ocorra coincidência de nomes, a escolha do novo jogador será definida pela ordem de
classificação do Tour por Categorias, entre os 10 cavalheiros scratchs melhores colocados.
• Caso não seja realizado o qualifying, as vagas serão definidas por critérios técnicos.
Serão escolhidas para compor a equipe feminina:
• A melhor na categoria Scratch do Circuito Feminino;
• A melhor do Ranking Gaúcho;
• Uma escolha técnica.
• Caso ocorra coincidência de nomes, a escolha da nova jogadora será definida pela ordem de
classificação do Circuito Feminino.

A avaliação de condição técnica e/ou conduta do jogador(a) pré-classificado para receber os
benefícios, convocações, poderão ser reavaliadas e determinante para a participação do jogador em
torneios ou equipe. Para compor as equipes, será considerado o percentual de participação nas
etapas do Tour por Categorias para a convocação (mínimo de 03 etapas nos últimos seis meses
anterior a convocação).
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BENEFÍCIOS JOGADORES – OFEDECIDO PELA FRGG
SOMENTE COM CAPTAÇÃO DE PATROCINIOS

RANKING NACIONAL: A FRGG poderá beneficiar, mediante captação de patrocínio, com taxa de
inscrição os jogadores gaúchos até a 8ª colocação do Ranking Nacional, que tenham participado das
etapas do Tour por Categorias (mínimo de 03 etapas nos últimos 150 dias).

INTERFEDERAÇÕES – Adulto e Sênior Pré-Sênior
A FRGG irá custear as despesas com uniforme (camisetas FRGG, brasão FRGG, gravatas), hospedagem,
inscrição e, caso necessário, transporte aéreo para equipe. Somente serão custeadas as despesas com
CADDIES e ALIMENTAÇÃO com aprovação previa da Diretoria da FRGG.

CAMPEONATO BRASILEIRO INTERCLUBES – 2021
Serão contemplados para participação os clubes campeões do Interclubes e Copa Farroupilha do ano
anterior, caso a CBG não delibere regras específicas para participação deste torneio.

CAMPEONATO BRASILEIRO POR HANDICAP – 2021
A FRGG irá custear as despesas com passagem aérea e hospedagem em apto duplo os campeões das
categorias principais do Tour por Categorias, no total de 10 jogadores (08 masculinos + 02 femininos).
Caso a CBG delibere mais vagas, a diretoria irá elaborar regras específicas a serem divulgadas
posteriormente.

A Diretoria da FRGG é soberana para modificar as condições acima, avaliando a condição técnica e
conduta do jogador no momento da convocação.

CAMPEÕES DO ANO: Prêmios acumulativos:
Haverá o descarte dos dois piores resultados das etapas válidas para o Tour Gaúcho, na soma da
pontuação dos jogadores, exceto no caso de ocorrer dois ou mais cancelamentos de etapas.
A FRGG irá premiar com troféus os campeões dos torneios sob sua responsabilidade, sendo eles:
Tour por Categorias – o campeão e vice de cada categoria e subcategoria
Circuito Juvenil - o campeão de cada categoria
Jogador ou jogadora destaque – escolha técnica
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Promoção e divulgação dos torneios sob supervisão da FRGG
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, utilizála, 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 (“compact-disc” 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.
6. A participação no 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
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