
                          

ABERTO RS  
DE DUPLAS 2022 

 

 
 
Data:  11 e 12 de Junho  
Local:  Porto Alegre Country Club 
 
DIA DE TREINO: 10 de junho – sexta-feira  
 
Modalidade:  Stroke-Play Best Ball - 36 buracos      
 
 
CATEGORIAS: 
Cavalheiros: Scratch / até 14,0 index / 14,1 a 32,9 index 

Damas: Scratch / até 16,5 / 16,6 a 31,7 index 

 

• Categoria Scratch: as duplas não podem ser mistas nesta categoria, sendo disputado duplas 

masculina e feminina. Duplas com index podem ser mistas.  

Para compor a dupla jogadores podem ser filiados em clubes diferentes. 

 

 

PREMIAÇÃO: Campeão e vice-campeão – Categorias Scratch 
                         1º e 2º lugar – Categorias com index 
 
As duplas Scratchs campeãs (cavalheiros e damas) terão seus nomes inseridos na Taça Transitória da 

História do Golfe Gaúcha – Aberto RS de Duplas. 

 
 
VALOR INSCRIÇÕES: R$ 150,00  (por pessoa)                                                           
Data de Encerramento:  Dia 07 de junho as 18h ou até atingir o limite vagas. 
 
Vagas:   55 duplas  
 
 
 



PROCEDIMENTO INSCRIÇÕES: 
● As inscrições serão aceitas mediante depósito identificado no Banco Bradesco Agência 3145 

Conta Corrente: 165630-9 CNPJ 92.850.577/0001-00 Porto Alegre Country Club ou pelo Código 
PIX (CNPJ) 92850577/0001-00 e enviar o comprovante de pagamento devidamente identificado  
para sulbrasileiro@pacc.com.br. 

● As inscrições deverão ser feitas através dos Clubes filiados, mediante o envio de e-mail com a 
lista dos participantes. 

● As inscrições somente serão confirmadas mediante comprovante de pagamento até a data 
limite acima estipulada. 

Somente consideraremos desistente o jogador que comunicar por escrito, a FRGG ou ao Clube sede na 
forma de e-mail até o dia 09 de junho as 12h. 

FORMAÇÃO DAS DUPLAS: 
As duplas não podem ser mistas nas categorias Scratchs, jogadores de categorias com indexs diferentes 
poderão fazer parte da mesma dupla, desde que o jogador com o handicap maior baixe seu índex para 
ficar dentro da mesma categoria do seu parceiro de jogo.  
 
HORÁRIO DE SAÍDA: 

● Estará disponível aos interessados a partir de 09/06 a partir 17h no Porto Alegre Country Club e 
nas mídias sociais do clube e da FRGG. 

● Não haverá horário especial para nenhum jogador. 
● Para a composição dos horários de saídas do 2º  dia, serão considerados os resultados e 

classificação de cada categoria. 
 
 
HOTEL OFICIAL:    
Hotel oficial: Hotel 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. 
 
 
REGULAMENTO:  

● O Campeonato será regido pelas regras do Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews, e pelas 
regras locais do clube, cabendo às decisões inapeláveis, aos árbitros e comissão do torneio. 

● Somente serão aceitas as inscrições de jogadores(as) que tenham index oficial na Confederação 
Brasileira de Golfe, Federação Riograndense de Golfe e seus filiados.  

 
Jogo Lento: Ritmo de Jogo (Regra 5.6) Foi estabelecido para cada buraco um tempo máximo para 
completá-lo baseado no seu comprimento e nível de dificuldade. O tempo máximo permitido para 
completar os 18 buracos estará disponível antes do jogo no Escritório da Competição. Assegure-se de 
receber uma cópia da Política de Ritmo de Jogo e leia-a cuidadosamente antes de jogar. A Política de 
Ritmo de Jogo será aplicada rigorosamente.  
PENALIDADE POR INFRAÇÃO DA POLÍTICA:  
1 Tempo Ruim Aviso verbal do árbitro e informado que qualquer outro tempo ruim será penalizado  
2 Tempos Ruins Uma Tacada de Penalidade  
3 Tempos Ruins Duas Tacadas de Penalidade adicionais 
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4 Tempos Ruins Desclassificação 
 
A volta estipulada, definida pela comissão é de 18 buracos, portanto, não será permitido parar entre os 
buracos 09 e 10. 

● Corte: A comissão 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.  

● Na conversão de índex para handicap, será considerado o máximo de 36 handicap. 
● Será considerado o índex emitido no mês de junho. 

 
 
DESEMPATE:  
Categoria Scratch, 1º lugar, “play-off sudden death”, buraco à escolha da comissão. Categorias com 
índex, melhor resultado dos últimos 18, 9, 6, 3 e 1 buracos. 
 
 
PROGRAMAÇÃO SOCIAL:  
Dia 10 de junho (Sexta-feira) – Churrasco de confraternização 
Dia 12 de junho (Domingo) - Entrega de prêmios logo após o término dos jogos 
 
 
CONDIÇÕES ESPECIAIS:  

● Dispositivos medidores de distância, somente permitido conforme hard card da CBGolfe. 
● Liberado o golf cart para todas as categorias. 

 
 

COMISSÕES:  
Comissão do Torneio –  Vinicius Muller / Octavio Villar / Gabriel Schumacher 
Árbitro –  Vinicius Muller 
Diretor do Torneio –  Gabriel Schumacher 
 
 
SERVIÇO DE BAR E RESTAURANTE 
Estes serviços estarão à disposição durante o dia todo, servindo almoço e lanches. 

 
 

A todos um bom jogo! 
A comissão Organizadora 

 
 


