Tour Gaúcho – 50° Torneio Internacional Aberto de Golfe

Data: 27 e 28 de novembro de 2021;
Local: Basilio Vasconcelos S/N° - Cx. Postal 501
Santana do Livramento / RS
97595-550 / (55) 3243-1514
WhatsApp (55) 99928272
tesouraria2015.campestre@gmail.com
Dias de treino:
• 26/11/21 – sexta-feira – o campo estará aberto para treino aos jogadores previamente inscritos
para disputar o campeonato, sendo que o TEE do buraco nº 01 será fechado às 14:30 horas.
Obrigatório o uso de máscara nas dependências do clube e nos locais determinados pela comissão.
MODALIDADE:
• Stroke play – 36 buracos - 18 buracos por dia.
LIMITE DE VAGAS: 90 jogadores

CATEGORIAS E PREMIAÇÃO:
CAVALHEIROS: Scratch / até 8,5 / 8,6 a 14,0 / 14,1 a 22,1 / 22,2 a 32,9 de index
DAMAS: Scratch / até 16,5 / 16,6 a 31,7 de index
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 Senior Gross / até 32.9 de index

OBSERVAÇÕES:
Premiação: 1º e 2º lugares para cavalheiros e damas scratch. 1 e 2º lugar em todas as categorias
principais (não acumulável). 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). Super-Sênior: premiação para o 1º colocado (acumulável com
todas as categorias).

INSCRIÇÕES:
Cavalheiros – R$ 220,00
Damas – R$ 150,00
Juvenil – R$ 100,00
Procedimentos Inscrições:
• As inscrições deverão ser encaminhadas através do Clube de origem do jogador.
• As vagas percentuais de cada clube são determinadas pela Cartilha da FRGG 2021.
• As inscrições serão aceitas juntamente com o depósito identificado ou PIX (????) ao CCL, na
agência 0280, conta 06.099.907.0-3, Banco Banrisul em nome do Clube Campestre de Livramento
e enviada via e-mail tesouraria2015.campestre@gmail.com.
• Os jogadores isentos e/ou beneficiados pelo ranking não estão dentro da cota do clube.
• Somente será considerado desistente o jogador que comunicar por escrito ao CCL (e-mail:
tesouraria2015.campestre@gmail.com), até 24 horas antes data de publicação dos horários de
saída. Caso contrário o jogador deverá ressarcir o valor da inscrição correspondente.
• Após a data limite estabelecida para a confirmação das inscrições, o CCL se reserva no direito de
ocupar as vagas não preenchidas de acordo com o critério por ela estabelecido.
Data limite para inscrição: Dia 24 de novembro de 2021
HORÁRIO DE SAÍDA:
• Estarão disponíveis a partir de 25/11/2021, às 14h, nos seguintes locais:
o Site e/ou Facebook da Federação RioGrandense de Golfe – www.frgg.com.br ou cartazes
locais. Somente será entregue o cartão de jogo na secretaria do clube mediante o pagamento da
taxa de inscrição.
HOTEIS:
Hotel Rivera Casino e Resort (5 estrelas) - https://riveracasinoresort.com/
Avenida 33 Orientales, 1010 Rivera Uruguay
Fone +55 51 3376 0502 ou +598 92567412
E mail: reservas.ri@riveracasinoresort.com
Diária casal U$S 80,00
Diária single U$S 70,00
Hotel Verde Plaza - https://www.verdeplaza.com.br/hotelemlivramento/
R. Manduca Rodrigues, 747 - Centro, Santana do Livramento – RS
Fone +55 55 3242 9300
CATEGORIA STANDARD
CATEGORIA LUXO
Single R$ 138,00
Single R$ 147,00
Casal R$ 176,00
Casal R$ 184,00
Triplo R$ 204,00
Triplo R$ 211,00
Garagem R$23,00

Hotel Jandaia - https://www.hoteljandaia.com/
Rua Uruguai, 1452, Santana do Livramento | RS
Fone +55 55 3242 2288
E mail: jandaia@jandaiah.com.br
CATEGORIA STANDARD
CATEGORIA LUXO
Single R$ 185,00
Single R$ 218,00
Casal R$ 232,00
Casal R$ 266,00
Triplo R$ 281,00
Garagem R$20,00
Pousada La Vivienda - https://pousadalavivienda.com.br/
Wstrada Robledo Braz, 577, Santana do Livramento | RS
Telefones: (55) 3242.3441 - (55) 99632.1989 (Whatsapp) +598.99.614.690
E-Mail: laviviendapousada@gmail.com
REGULAMENTO:
• O Torneio será regido pelas regras do Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews, CBG Hard Card
2021, Cartilha do Tour Gaúcho 2021 e pelas regras locais do Clube Campestre de Livramento,
cabendo às decisões inapeláveis, aos árbitros e comissão do torneio.
• Carrinhos de golfe será obedecido o critério disposto na cartilha da FRGG 2021.
• Na conversão de índex para handicap, será considerado o máximo de 36 hcp.
• Será considerado o index do dia 22 de novembro de 2021.
• Desempate: Categoria Scratch, 1º lugar, “play-off sudden death”. Categorias com index, melhor
resultado dos últimos 18, 9, 6, 3 e 1 buracos, descontados os seus respectivos strockes do
handicap.

Comissão do torneio / Comissão de árbitros:
• A comissão será determinada conforme Cartilha do Tour Gaúcho 2021, sendo assim composta: um
representante do clube (a ser indicado pelo clube sede), um representante da FRGG (a ser indicado pela
FRGG somados ao(s) árbitro(s) designado(s). O clube e a FRGG deverão divulgar a composição da comissão
do torneio, bem como a comissão de árbitros no primeiro dia de treino.

SOCIAL:
Dia 26/11 (sexta-feira) choripan de confraternização e hasteamento de bandeiras.;
Dia 27/11 (Sábado): em ambiente externo será fornecido chope e churrasco aos
participantes do evento, seguindo os protocolos do município.
Para acompanhante o valor será de R$ 30,00.
Dia 24/10 (Domingo): Entrega da premiação logo após o termino dos jogos com docinhos e
champagne.
Prémio especial: Um TV Smart para o melhor Scratch e um TV smart mediante sorteio dos
cartões na entrega de prémios (o vencedor deberá estar presente).

