
 

GOLFE SOLIDÁRIO – ETAPA RS 

 

Todos os jogadores interessados em participar, deverão preencher a ficha de inscrição disponível 

no site www.fpgolfe.com.br e enviar com o devido comprovante de pagamento para 

maria@fpgolfe.com.br e golfesolidariobr@gmail.com, com cópia para Adriane (FRGG) e-mail 

rp@frgg.com.br. 

O programa e informações foram encaminhadas via e-mail e Whats para a secretaria de seu clube 

e estão disponível no site da FRGG. 

 

INSCRIÇÃO: R$ 150,00 – Banco Itaú S/A – na Agencia 9293 – conta 99893-7 em nome de Federação 

Paulista de Golfe CNPJ/MF no 45.544.301/0001-14 DATA LIMITE PARA INSCRIÇÃO PARA 

JOGADORES GAÍCHOS FEDERADOS: dia 20 de Maio  

 
PERIODO PARA O JOGO – 1ª Etapa: Os jogadores que enviaram a ficha de inscrição poderão jogar 
no período de 12 a 22 de maio, em abertos da FRGG ou em torneios interno de seu clube. 

PERIODO PARA O JOGO – 2ª Etapa: Os jogadores pré-classificados deverão jogar o ABERTO DE 
SANTA MARIA, em Santa Maria nos dias 27 a 29 de Maio, para a classificação final gaúcha. 

PERIODO PARA O JOGO – 3ª Etapa: Os jogadores gaúchos classificados deverão jogar o  Aberto 
de São Paulo, nos dias 12 a 14 de Agosto, clube ainda a definir pela Federação Paulista.  

 

CLASSIFICAÇÃO: Após a conclusão de todos os jogos será elaborada a classificação dos jogadores. 

Os campões de cada categoria até 8,5 / 8,6 a 14,0 / 14,1 a 25,7  / 25,8 a 36,0 de index no masculino 

e categoria até 16,0 / 16,1 a 36,0 de index no feminino, serão os classificados para a etapa Nacional. 

 

MODALIDADE DE JOGOS – ETAPAS RS 

• Stroke play – 36 buracos – valendo o melhor escore de 18 buracos 

• O jogador poderá jogar 18 buracos em dias alternados, desde que, seja avisado para a 

FRGG, antes de sair para o jogo. 

• O jogador poderá jogar nos seguintes dias quartas, sextas, sábados e domingos, ficando a 

seu critério o dia. 

• O jogador deverá tirar uma foto do cartão, assinado por ele e pelo marcador, para a Adriane 

através do e-mail rp@frgg.com.br ou WhatsApp 51-98519-9953 

 

PREMIAÇÃO FINAL: CAMPEONATO LATINOAMERICANO – Para os campeões Brasil 

Os campeões de cada categoria da etapa Nacional (Aberto de São Paulo) estarão classificados 

para jogar 0 14º Campeonato Latino Americano a ser realizado nos dias 17 a 21 de Outubro, ainda 

sem local definido, com todas as despesas pagas. 
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