
                  
 

Torneio FESTIVO de Golfe 
70 anos de História 

 

 
Local: Belém Novo Golf Club 

 

Data: 06 de Agosto 
Somente 01 dia de jogo 

10:30 h Foto Oficial em frente ao Golf House, USAR Boné do evento que será 
distribuído na recepção. 
Saída Shotgun às 11:00 h. 

Encerramento inscrições e 
vagas disponíveis: 
 

Data encerramento inscrições: 20 de Julho de 2022, ou até preencher todas as 
vagas disponíveis. 
 
Vagas: 160 vagas, sendo que o clube sede tem direito a 40% 
 

Modalidade : 
 
Torneio disputado por 
equipes composta por 05 
jogadores.(Podem ser 
inscritos Até 160 jogadores) 
 
Cada equipe deverá ter um 
nome para composição dos 
resultados.( jogador de 
menor index do grupo) 

SCRAMBLE 

Modalidade que se joga por equipes, formadas por dois ou mais jogadores, 
em que cada jogador bate sua bola do ponto de partida de cada buraco. A 
equipe, em consenso, escolhe a melhor bola jogada, devendo os outros 
jogadores colocar suas bolas no local onde aquela se encontra, efetuando, em 
seguida, as respetivas tacadas. Este procedimento repete-se até que uma das 
bolas entre no buraco, sendo o resultado obtido pelo número de tacadas. 

Em função da grande quantidade de golfistas buscando inscrição (quase 
160), e com o objetivo que todos participem, as equipes serão formadas 
pela Diretoria Técnica da FRGG adotando o mesmo critério de formação de 
equipes utilizado no TIGT de Santa Cruz, que é um torneio também FESTIVO 
e com quantidade de golfistas similar. Assim teremos saída em Shotgun às 
11 horas com 32 equipes de 5 jogadores valendo o resultado Gross da 
equipe. 

IMPORTANTE QUE TODOS TENHAM EM MENTE QUE O MAIOR OBJETIVO 
DESTE TORNEIO FESTIVO, É O LANÇAMENTO DO LIVRO DE 70 ANOS DA 
FRGG E A INTEGRAÇÃO ENTRE OS GOLFISTAS RAZÃO MAIOR DESTA 
FEDERAÇÃO. DIVIRTAM-SE E ENTENDAM A EVENTUAL DEMORA DO JOGO, 
POIS ELA OCORRERÁ PARA QUE TODOS NÓS POSSAMOS PARTICIPAR DESTA 
FESTA. 

 
Premiação: 

  
Troféu para equipe campeã e vice-campeã 
 

 
Procedimento inscrições e 
acompanhantes: 

• As inscrições deverão ser encaminhadas através do clube de origem do 
jogador para rp@frgg.com.br 

• No momento da inscrição deverá ser informado o nome do 
acompanhante (caso o tenha) 



 

 
Valor Inscrição: 

 
Jogador: Inscrição isenta para federados 
Acompanhante: R$ 50,00 (Somente para coquetel) 
 
O pagamento do acompanhante deverá ser efetuado na secretaria do clube, 
no dia do jogo. Cada acompanhante receberá um voucher que deverá ser 
entregue no setor placar para o representante da FRGG. 

 
Social  

 
Entrega dos livros durante o dia com os representantes da FRGG 
 18 horas: Coquetel de Lançamento do Livro – 70 anos de Competições - e 
entrega dos Prêmios. 
 

Princípios Fundamentais: 1. Quando for cumprimentar alguém e estiver de chapéu ou boné, tire-o para 
o cumprimento.  
2. Quando entrar em um lugar fechado e estiver usando chapéu ou boné, tire-
o enquanto permanecer no lugar.  
3. Quando estiver atrasado no jogo, não espere que peçam passagem, ofereça 
com cordialidade e boa vontade a quem o segue (exceto em torneios oficiais 
no qual deverá aguardar autorização do arbitro ou comissão do torneio).  
4. Cumprimente sempre seu adversário pelas boas jogadas com palavras ou 
simplesmente com pequenos bons gestos. Se ele ganhar, felicite-o com 
alegria sincera e bom humor.  
5. Seja justo e honesto na aplicação das regras do jogo. Muitas vezes ocorre 
que nós sejamos nossos próprios juízes.  
6. Diante de qualquer contrariedade em seu jogo, não perca nunca os bons 
modos ou a boa linguagem.  
7. Se estiver representando o seu clube, federação ou país lembre-se que seus 
deveres e responsabilidades são dobrados, com você mesmo e com o órgão 
que você está tendo a honra de representar.  
8. Vista-se de forma adequada para o jogo. Existem normas de etiqueta e bom 
gosto que devem ser respeitadas.  
9. Durante o jogo, preste muito atenção na recolocação dos divots, piques nos 
greens, rastelar as bancas sempre que cair nelas, e os demais cuidados tão 
importantes para a manutenção apropriada dos campos. Nesse sentido, deve-
se ter especial consideração e respeito a todos os que dedicam horas e 
trabalho para benefício do campo e do jogo, desde o Capitão até todo o 
pessoal encarregado.  
10. Respeite sempre as normas e regras locais, lugares de permanência, 
horários e zonas de prática permitidas. Mantenha-se atento ao jogo do seu 
companheiro ou adversário de forma a não atrapalhar o seu jogo no 
momento das tacadas.  
O silêncio e o seu posicionamento são importantes durante as tacadas dos 
outros jogadores.  
 



Promoção e divulgação do 
torneio: 

1. Pelo presente, os jogadores que confirmarem inscrição no torneio 
autorizam a FRGG a título universal, em caráter total, definitivo, irrevogável e 
irretratável, a utilização de sua imagem e voz, captados pela FRGG ou por 
pessoa autorizada por ela, no evento. 

2. O jogador que confirmar sua inscrição reconhece expressamente  que a 
FRGG, na qualidade de detentora dos direitos patrimoniais de autor sobre a 
Imagem e tendo em vista a autorização efetuada neste 
Programa/Regulamento, poderá, a seu exclusivo critério,  utilizar a Imagem 
livremente, bem como seus extratos trechos ou partes, podendo, 
exemplificativamente, adaptá-la para fins de produção de obras audiovisuais 
novas, obras audiovisuais para fins de exibição em circuito cinematográfico, 
fotonovelas, obras literárias, peças teatrais e/ou peças publicitárias, utilizá-la, 
bem como a imagem e voz dos jogadores para produção de matéria 
promocional referente ao torneio em qualquer tipo de mídia, inclusive 
impressa, para a composição de qualquer produto ligado à mesma (tais como, 
mas  não limitados a capas de CD, DVD, “homevideo”, DAT, entre outros) 
(“Obra”), assim como produção do “making of” da Obra; fixá-la em qualquer 
tipo de suporte material, tais como películas cinematográficas de qualquer 
bitola,   CD (“compact disc”), CD ROM, CD-I (“compact-disc” interativo), 
“homevideo”, DAT (“digital audio tape”),  DVD (“digital video disc”), Blu-Ray e 
suportes de computação gráfica em geral, ou armazená-la em banco de 
dados, exibi-la através de projeção em tela em casas de frequência coletiva ou 
em locais públicos, com ou sem ingresso pago, transmiti-la via rádio e/ou 
televisão de qualquer espécie (televisão aberta ou televisão por  assinatura, 
através de todas as formas de transporte de sinal existentes, 
exemplificativamente UHF, VHF, cabo, MMDS, IPTV e satélite, bem como 
independentemente da modalidade de comercialização empregada, incluindo 
“pay tv”, “pay per view”, “near vídeo on demand” ou “vídeo on demand”, 
independentemente das características e atributos do sistema de distribuição, 
abrangendo plataformas analógicas ou digitais, com atributos  de 
interatividade, ou não), adaptá-la para forma de minissérie, comercializá-la ou 
alugá-la ao público em qualquer suporte material existente, promover ações 
de merchandising ou veicular propaganda, bem como desenvolver qualquer 
atividade de licenciamento de produtos e/ou serviços derivados da Obra, 
disseminá-la através da Internet e/ou telefonia, fixa ou móvel, utilizá-la em 
parques de diversão, inclusive temáticos, ceder os direitos autorais  sobre a 
Obra ou sobre as imagens cuja utilização foi autorizada através deste 
Programa/Regulamento terceiros, para qualquer espécie de utilização, 
produzir novas obras audiovisuais (“remakes”), utilizar trechos ou extratos da 
mesma ou, ainda, dar-lhe qualquer outra utilização que proporcione à FRGG 
alguma espécie de vantagem econômica. 

3. A autorização aqui descrita, exclusiva para este fim, não significa, nem 
implica ou resulta em obrigatoriedade de divulgação, sendo esta facultativa à 
FRGG. 

4. Nenhuma das utilizações previstas nesse Programa/Regulamento, ou ainda 
qualquer outra que pretenda a FRGG dar à Obra e/ou às imagens cuja 
utilização foi autorizada através da confirmação da inscrição, têm limitação de 



tempo ou de número de vezes, podendo ocorrer no Brasil e/ou no exterior, 
sem que seja devida ao Autorizador qualquer remuneração. 

5. A presente autorização é concedida em caráter absolutamente gratuito, 
ficando desde já avençado que o jogador que confirmar a inscrição nada tem 
a reclamar com relação à autorização ora concedida, em Juízo ou fora dele. 

Disposições Gerais: A participação no presente torneio implica na aceitação automática de todas 
as disposições do presente Programa/Regulamento. O simples ato do envio da 
inscrição pressupõe total conhecimento e concordância com as disposições do 
Programa/Regulamento por parte do participante. 

 
 
 

A todos um bom jogo! 
Comissão Organizadora 


