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PORTO ALEGRE COUNTRY CLUB 

PORTO ALEGRE – RIO GRANDE DO SUL 

 

72º CAMPEONATO SUL-BRASILEIRO DE GOLFE 2022 

 

⮲ Data: Dias 29 e 30 de abril e 1º de maio de 2022 

⮲ Local: Porto Alegre Country Club 

Rua: Libero Badaró, 524 – Porto Alegre/RS 

⮲ Contato: (51) 33283011 

⮲ Treino: No dia 28 de abril, o campo estará aberto para treino dos jogadores 

inscritos no Campeonato 

⮲ Modalidade: Stroke-play 

54 buracos damas categoria scratch e até 16.5 de índex e cavalheiros categoria 

scratch e até 14.0 de index – 3 voltas de 18 buracos. 

 
⮲ Categorias: 

Cavalheiros Cavalheiros Damas Damas 

Scratch 

Até 8.5 index 

8.6 a 14.0 index 

 

Sênior  

Pré-Sênior 

Juvenil  

Scratch e até 14.0 

index 

 

Scratch 

Até 16.5 index 

 

Sênior 

Pré-Sênior 

Juvenil 

Scratch e até 16.5 

index 

 

 

⮲ Premiação: 

Serão entregues troféus para os 1º e 2º colocados de cada categoria. 

 

⮲ Critério de desempate: 

● Categoria M0 e F0 – Play-off suddendeath para decisão da 1ª colocação. 

Buracos à escolha da Comissão do campeonato. 

● Demais categorias – últimos 18, 09, 06, 03 e 01 buracos. 
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⮲ Inscrições: 

● Cavalheiros: R$ 350,00 

● Damas: R$ 220,00  

● Juvenil: R$ 100,00 

 

⮲ Vagas: 

 Limite de vagas: 120 vagas. 

 Para inscrição nos torneios válidos para o ranking nacional e mundial, os 

jogadores deverão ter handicap oficial. A Federação organizadora do torneio 

deverá reservar 50% das vagas determinadas do evento para a categoria 

“scratch” (cavalheiros e damas) e, dentro deste número de 50%, reservar a 

metade das inscrições na categoria “scratch” para jogadores de outros estados, 

até 10 dias corridos após a abertura das inscrições do Campeonato.  

  Para torneios válidos para o ranking nacional e mundial não é permitido 

alteração de handicap para inclusão de jogadores em determinada categoria, 

salvo se constar no programa do torneio o limite de alterações (em número de 

strokes ou percentual de handicap) e o programa estiver aprovado pela área 

técnica da CBGolfe.  

 A Federação organizadora do torneio deverá reservar inscrições para os 10 

(dez) primeiros colocados no RNM (Ranking Nacional Masculino), 7 (sete) 

primeiras colocadas no RNF (Ranking Nacional Feminino), assim como para os 

juvenis masculinos e femininos beneficiados das Federações, até 10 dias 

corridos após a abertura das inscrições do Campeonato. 

 A FRGG distribuirá, proporcionalmente, 60 vagas entre os clubes filiados.  

▪ Os clubes federados definirão seus jogadores representantes e 

deverão comunicar a Federação Rio Grandense de Golfe, esta 

repassará a lista ao Porto Alegre Country Club. 

 As inscrições serão aceitas exclusivamente através da ficha de inscrição com o 

comprovante de pagamento, que deverão ser enviados ao e-mail 

sulbrasileiro@pacc.com.br, devidamente identificados, até o dia 26 de abril, 

data do encerramento das inscrições. 

 A ordem de inscrição obedecerá a data e horário do recebimento do e-mail 

com a ficha de inscrição e o comprovante de pagamento. 

mailto:sulbrasileiro@pacc.com.br
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 Dados bancários para o pagamento via depósito ou PIX:  

 Depósito: 

Banco Bradesco (237) 

Agência 3145 

Conta Corrente 165630-9 

 CNPJ: 92.850.577/0001-00 

 Porto Alegre Country Club 

 

 Chave PIX: é o CNPJ: 92.850.577/0001-00 

    

 As inscrições encerrarão no dia 26 de abril de 2022, às 18:00h. 

 Em caso de desistência, não haverá devolução, sob qualquer hipótese, do valor 

da taxa de inscrição. 

  

⮲ Horário de saída: 

Estarão à disposição dos interessados, a partir das 17:00h do dia 27 de abril, no quadro 

de aviso na sede do clube e sites, www.pacc.com.br, www.cbgolfe.com.br, 

www.frgg.com.br  

 

⮲ Hotel Oficial: Radisson Porto Alegre 

Av. Coronel Lucas de Oliveira, 995- Bela Vista – Porto Alegre/RS 

Solicitação de reservas através do e-mail reservas.rpoa@atlanticahotels.com.br ou 

reservas1.rpoa@atlanticahotels.com.br ou (51) 3019-8000. 

      Tarifa para código 72SULBRASILEIRO         Single Room Double Room 

Superior R$ 210,00 R$ 270,00 

Executivo R$ 240,00 R$ 300,00 

Business Class R$ 260,00 R$ 320,00 

Suite Superior R$ 290,00 R$ 350,00 

Suíte Business R$ 560,00 R$ 620,00 

 

Ao fazer sua reserva, mencione o código “72SULBRASILEIRO” para obter os valores 

acima. Você também poderá optar por: early check-in, a partir das 12h ou late check-

out, até às 15h (a opção deverá ser informada na reserva). 

⮲ Transporte 

Haverá transfer prioritário entre o aeroporto - hotel – clube para os jogadores 

ranqueados pela CBGolfe.  

 

http://www.pacc.com.br/
http://www.cbgolfe.com.br/
http://www.frgg.com.br/
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⮲ Entrega de prêmios: 

Dia 1º de maio – domingo, após o término dos jogos. 

 

⮲  Programação Social: 

Será informada posteriormente, de acordo com os protocolos sanitários vigentes à 

época. 

 
⮲ Regulamento: 

 O campeonato será regido pelas regras do Royal and Ancient Golf Club of  St. 

Andrews, CBGolfe hard card e pelas regras locais do Porto Alegre Country Club, 

cabendo as demais decisões à Comissão de Arbitragem. 

 Treino: O tee do buraco 1 estará aberto até às 14:00h e o tee do 10 até as 

15:00h do dia 28 de abril  para treino e, posteriormente fechado 

para preparação do campo. 

 Handicap: Será considerado o handicap emitido até o dia 24 de abril de 2022. O 

jogador deve possuir handicap index oficial, e que tenha apresentado o mínimo 

de 08 (oito) cartões de score nos últimos 6 (seis) meses anteriores a data de 

processamento do último Handicap Index. 

 A Comissão Organizadora se reserva o direito de alterar o número de voltas 

estipuladas e/ou fazer cortes após 18 ou 36 buracos, por motivos de força 

maior. 

 Os jogadores scratch, não deverão usar qualquer tipo de veículo de transporte 

durante a competição, exceto jogadores acima de 70 anos. Caddies de todas 

categorias estão autorizados a usarem golf carts. 

 Prêmios não serão acumuláveis. 

 Tees de saída:   Cavalheiros até 8,5 de índex (tee azul) 

                                        Cavalheiros de 8,6 até 14,0 de índex (tee branco) 

                                        Damas até 16,5 de índex (tee lilás) 

 

 Comissão Organizadora do Campeonato: Gabriel Schumacher, Vinícius Müller, 

Octávio Villar e Maris Stella Boesing. 

 Membros da Comissão de Árbitros: Eduardo Rodrigues. 

 Diretor do Campeonato: Gabriel Schumacher. 
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 Normas CBGOLFE: A inscrição e participação dos jogadores na competição 

implicam automaticamente em concordar, aceitar e cumprir com: 

 Política Antidoping CBGolfe: 
https://www.cbg.com.br/regulamentos/politica-antidoping-do-golfe/  

  

 Código de Conduta Esportiva CBGolfe: 
https://www.cbg.com.br/wp-

content/uploads/2021/09/CodigodeCondutaEsportivaCBGolfe.pdf 

  

 Código de Conduta e Integridade CBGolfe: 
https://www.cbg.com.br/regulamentos/codigo-de-conduta-e-integridade/ 

  

 Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD): 

“Reconhecer que as informações pessoais fornecidas pelo(a) participante no 

campeonato podem ser armazenadas eletronicamente ou de outra forma, e 

acessadas por funcionários da ORGANIZADORA DO EVENTO, agentes e 

contratados, de acordo com a legislação e as práticas de proteção de dados 

atual, para fins de inscrição no curso, procedimentos de logística de viagem, 

cadastramento no sistema de banco de dados Da CBGolfe/FPGOLFE, prestações 

de contas aos órgãos fiscalizadores, divulgação do apoio fornecido pela 

CBGolfe. 

Reconhecer que as informações pessoais poderão ser compartilhadas, quando 

estritamente necessário, para terceiros para a execução dos serviços acima 

elencados. 

Reconhecer que as informações pessoais fornecidas serão mantidas pela 

ORGANIZADORA DO EVENTO sob arquivo estritamente pelo tempo necessário 

para o cumprimento dos serviços acima elencados. Após concluído a presente 

capacitação, os dados pessoais acima citados serão destruídos, salvo aqueles 

que forem necessários para cumprimento de obrigação legal e/ou exigidos para 

prestações de contas para a CBGolfe. 

O(A) participante do torneio autoriza a utilização dos seus dados pessoais 

conforme a finalidade acima estabelecida, consentindo de forma livre, 

inequívoca e devidamente.” 

 

O Porto Alegre Country Club deseja boa sorte aos participantes do Campeonato! 
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72º CAMPEONATO SUL BRASILEIRO DE GOLFE 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

29, 30 de abril e 1º de maio de 2022 
 

Solicito que seja feita minha inscrição no Campeonato acima mencionado. 
 

Declaro estar ciente e de acordo com o regulamento de evento, conforme programa 

editado pelo Porto Alegre Country Club. 
 

Valor das inscrições: 

● Cavalheiros: R$ 350,00    

● Damas: R$ 220,00 

● Juvenil: R$ 100,00 

 

Nome completo:_________________________________________________________ 

Sexo: M ( ) F ( ) Data de nascimento:____/____/____ 

Nacionalidade:__________________________________________________________ 

Handicap index: _________________________________________________________ 

Clube: ____________________________________Cidade:_______________________  

Telefone para contato: ____________________________________________________ 

E-mail: _____________________________________________________________ 

Acompanhante:__________________________________________________________ 

Caddie: _________________________________ CPF: __________________________ 

 

 

Data: ____/ ____/_____ Assinatura: ______________________________ 

 
 
*Os jogadores que optarem pela companhia de caddies deverão enviar o nome e cpf 
dos mesmos, juntamente com a inscrição do torneio e preencher a autorização para 
acesso de convidado na secretaria do clube. 


