
                                                                                                     
                                                                                                              

 

 

Tour Gaúcho – XIV Aberto do Rosário Golf Club 
 

Data: 1 4  e  15 de maio de 2022, 
Local: R o s á r i o  G o l f  C l u b ,  r u a  P r e s i d e n t e  C o s t a  e  

S i l v a , nr 50,  Cidade de Rosário do Sul – RS; 
rosariogolfclub@yahoo.com.br 

Dia de treino: 

• 13/05/22 – sexta-feira – o campo estará aberto para treino aos jogadores previamente inscritos 
para disputar o campeonato, os TEES do buraco nº 01 e 06 serão fechados às 16:30 horas. 

 

MODALIDADE: 
• Stroke play – 36 buracos - 18 buracos por dia. 

 
LIMITE DE VAGAS: 80 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$ 250,00 
Damas – R$ 150,00 
Juvenil – R$ 100,00 



Procedimentos Inscrições: 

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

• As vagas percentuais de cada clube são determinadas pela Cartilha da FRGG 2021. 

• As inscrições serão aceitas juntamente com o depósito identificado ou PIX (87.577.680/0001-99) ao 
R  G  C, na agência 330-1, conta corrente 18546-9, Banco do Brasil em nome do Rosário Golf Club – 
CNPJ 87.577.680/0001-99 e enviada via e-mail rosariogolfclub@yahoo.com.br. 

• 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 RGC (e-mail: 
rosariogolfclub@yahoo.com.br), até 24 horas antes data de publicação dos horários de saída.  

• Após a data limite estabelecida para a confirmação das inscrições, o RGC se reserva no direito de 
ocupar as vagas não preenchidas de acordo com o critério por ela estabelecido. 

 
Data limite para inscrição: Dia 10 de maio de 2022 

 
HORÁRIO DE SAÍDA: 

• Estarão disponíveis a partir de 13/05/2022, às 14h, nos seguintes locais: 
o Site e/ou Facebook da Federação RioGrandense de Golfe – www.frgg.com.br 
o Cartazes locais.  
o Somente será entregue o cartão de jogo pelo starter do clube mediante apresentação 

do comprovante de pagamento da taxa de inscrição. 
 

HOTEL DO TORNEIO 
 Hotel Ibicui R. Gen. Osório, 1334 - Centro, Rosário do Sul - RS, 97590-000 
 (55) 3231-6188 
 
   www.hotelibicui.com.br 

Diária apartamento standard solteiro R$ 110,00. 
Diária apartamento standard casal ou duplo R$ 180,00 

 
REGULAMENTO: 

• O Torneio será regido pelas regras do Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews, CBG Hard Card 
2022, Cartilha do Tour Gaúcho 2022 e pelas regras locais do Rosário Golf Club, cabendo às 
decisões inapeláveis, aos árbitros e comissão do torneio. 

• Carrinhos de golfe será obedecido o critério disposto na cartilha da FRGG 2022. 

• Na conversão de índex para handicap, será considerado o máximo de 36 hcp. 

• Será considerado o index do mês de maio de 2022. 
• 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.

http://www.frgg.com.br/
https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tFP1zesTMnOKCrLMDZgtFI1qLA0NTBINbMwNzQ3MjdIsjS1MqiwSDYyMzE1T0s0N7U0MUwz95LOyC9JzVHITMpMLs1UKMovTizKzFdIyVcoLs0BAMFsGLA&q=hotel+ibicui+rosario+do+sul&oq=hotel+ibicui&aqs=chrome.1.69i57j46i19i175i199j0i19i22i30l7.9280j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8


Comissão do torneio / Comissão de árbitros: 

• A comissão será determinada conforme Cartilha do Tour Gaúcho 2022, 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 13/05 (sexta-feira) em ambiente externo será servido um picadão de boas vindas aos jogadores; 
Dia 14/05 (Sábado): 16h, será servido um coquetel as senhoras; e 
Dia 14/05 (Sábado): 20:00h será servido um jantar aos participantes do evento, seguindo os protocolos 

do município. Para acompanhante o valor será de R$ 30,00.  
Dia 15/05 (Domingo): Entrega da premiação logo após o termino dos jogos. 

 
 

                                     Esperamos vocês 
A todos um bom jogo!       

Rosário Golf Club 
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