
                                                                           
 

 

Tour Gaúcho – Aberto do Santa Maria Golfe Clube 
 
 
Data:  20 e 21 de novembro de 2021; 
Local:  Santa Maria Golfe Clube,  Rua Marques Santos nº 1841 Vila Marques / Passo das Tropas CEP 

97017-970, Santa Maria - RS              
contatossmgc@gmail.com 
 
Haverá na sexta feira dia 19/11/2021 dia de treino oficial para os inscritos, o tee do 01 e 
consequentemente o campo serão fechados as 15h30min. 
 
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: 72 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 
Sênior: Scratch / até 8,5 / 8,6 a 14.0 / 14.1 a 32.9  
Pré-Sênior: Scratch / até 8,5 / 8,6 a 14.0 / 14.1 a 32.9 
Super Senior Gross / Super Senior Net 
 
OBSERVAÇÕES: 
Premiação: 1º lugar em todas as categorias, sem acúmulo de troféus (nem nas categorias scratchs). 
 
INSCRIÇÕES: 
Cavalheiros – R$ 250,00 
Damas – R$ 130,00  
Juvenil – R$ 100,00 
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Procedimentos Inscrições: 

• As inscrições deverão ser encaminhadas através do Clube de origem do jogador diretamente para a 
FRGG. 

• As vagas percentuais de cada clube são determinadas pela Cartilha da FRGG 2021. 
As inscrições serão aceitas juntamente com o envio do comprovante do depósito ao SMGC, via PIX 
21014017/0001-78 ou na Conta do Santa Maria Golfe Clube, Cnpj: 21014017/0001-78,   Ag 2050, 
Conta: 46369-8,  Unicred  136 contatossmgc@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 SMGC (e-mail: 
contatossmgc@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 SMGC se reserva no direito de 
ocupar as vagas não preenchidas de acordo com o critério por ela estabelecido. 
 

Data limite para inscrição:  Dia 17 de novembro de 2021 
 
 
HORÁRIO DE SAÍDA: 

• Estarão disponíveis a partir de 19/11/2021, às 14h, nos seguintes locais: 
o Site e/ou Facebook da Federação RioGrandense de Golfe – www.frgg.com.br ou 

cbg.bluegolf.com 
o Site e /ou Facebook do Santa Maria Golfe clube,  

https://www.facebook.com/santamariagolfeclube ou cartazes locais. 

• Somente será entregue o cartão de jogo na secretaria do clube mediante o pagamento da taxa de 
inscrição. 

 
 
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 Santa Maria Golfe Clube, 
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 18 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. 
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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), um representante da CBG (a ser indicado pelo CBG) 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 19/11 o Bistrô 19 estará aberto com lanches e bebidas 

Dia 20/11 (sábado) em ambiente externo será fornecido churrasco de boas- vindas aos jogadores;  

Dia 21/11 o Bistrô 19 estará aberto com lanches e bebidas  
 
HOTEL CONVENIADO: 
Itaimbé Palace Hotel 
R. Venâncio Aires, 2741 - Centro, Santa Maria - RS, 97010-005 
Telefone: (55) 3220-1144 

 
 
 
 
 
 

A todos um bom jogo! 

Comissão Organizadora 

https://www.google.com.br/search?sxsrf=ALeKk01a8J-0NMuw_psFIVSu6ZH0JN8a6w:1603757884734&q=itaimb%C3%A9+palace+hotel+telefone&ludocid=4018145634294542496&sa=X&ved=2ahUKEwiWs5nYv9PsAhX2H7kGHXLqBS4Q6BMwFHoECCMQAg
https://www.google.com.br/search?sxsrf=ALeKk00vpbp0Y7kih27FYj0R8jBnHMSkdA%3A1603757875523&source=hp&ei=M2eXX5qrHczN5OUP6Jei4AE&q=itaimbe+palace+hotel+santa+maria&oq=itaimbe+palace+hotel&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQARgBMgIIADIECAAQQzIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjICCCY6BwgjEOoCECc6BAgjECc6BAguECc6CAgAELEDEIMBOgUIABCxAzoHCC4QJxCTAjoECC4QQzoFCC4QsQM6CAguELEDEJMCOggIABAWEAoQHlCyDVjQOWCSRWgBcAB4AIAB7AGIAcMhkgEEMi0yMJgBAKABAaoBB2d3cy13aXqwAQo&sclient=psy-ab

