
 
 

TORNEIO DE DUPLAS GVGC 

Datas:   

 22 (sexta) de julho de 2022-Treino para os jogadores inscritos no torneio. 
 23 ( Sábado ) e 24 ( Domingo ) de Julho de 2022-Torneio .   

Modalidades:  

 Sábado ( 23/07 )  :  
Best-Ball 18 buracos.  Cada jogador joga todo o buraco com sua bola, o melhor resultado de cada buraco da 
dupla e válido para apuração final descontando o handicap da dupla*. 

 Domingo ( 24/07) : 
Scramble 18 buracos.  Os jogadores da dupla batem a bola do ponto de saída (tee shot). Após as tacadas, o 
jogador com handicap mais baixo da dupla escolhe a melhor bola posicionada taticamente, que será também 
local da próxima tacada, sempre escolhendo a tacada mais interessante, os golfistas prosseguem o jogo até 
embocar a bola.Na apuração do resultado Net será descontado o handcap da dupla*. 

 A classificação será obtida com a Soma dos resultados Net dos dois dias.  

Programação Social : 

 Sábado ( 23/07 ) – 20h00 : Jantar no Club House  ( para os jogadores, valor incluso na inscrição, bebidas à 
parte ).   Acompanhantes por adesão  

 Domingo ( 24/07 ) – após chegada última dupla : Premiação Club House  

Tees: 

 Cavalheiros :   Amarelo – Buracos 01 ao 09 /   Verde – Buracos 10 ao 18 
 Damas :  :   Vermelho – Buracos 01 ao 09 /   Branco – Buracos 10 ao 18 

 

Categorias: 

 até 14.0 de índex 
 14.1 a 32.9 de índex   

Inscrição:  

 Inscrições até 20/07/22 às 17 horas somente através do WhatsApp 51 99968619, estarão confirmadas 
efetuando depósito identificado, na agência 0168, conta corrente 06.1693940-1, Banco Banrisul para 
Condomínio Green Village – CNPJ 07.580.579/0001-58       ou      PIX – CNPJ 07.580.579/0001-58   e enviando 
comprovante via whatsapp. 

 Sócios e Mensalistas do Green Village Golf Clube :  R$ 80,00 por jogador 
 Federados Convidados dos demais Clubes :  R$ 200,00 por jogador 

o caso o jogador venha a formar dupla com um jogador sócio do Green Village Golfe Clube, terá 
direito a uma camiseta do Green Village e/ou abatimento de R$ 50,00 na inscrição ) 

o no caso da dupla ser formada totalmente por Sócios de outros Clubes a dupla terá direito a duas 
camisetas do Green Village 

 Jantar para acompanhantes por adesão :  R$ 70,00 
 Leve seu vinho e/ou espumante : Valor da Rolha R$ 15,00 

Saídas / Tee-time : 

 Sábado ( 23/07 ) :  
o Saídas do tee do 1 a partir das 8h00 conforme draw que será divulgado no clube na sexta dia 22. 

 Domingo ( 24/07 ) : 
o O draw será técnico, respeitando a classificação do sábado ( 23/07 ) com saídas pelo tee do 1 a partir 

das 08h00  
o A critério da Comissão do Torneio poderá ser adotado outro formato de saída que fique mais 

adequado para a quantidade de duplas inscritas (por exemplo : shot-gun) 
o Draw será comunicado até no máximo Jantar de Sábado ( 23/07 ) 



 
 
 

Driving Range : 

 O driving range estará aberto durante todo o final de semana. 
Valor do balde ( 25 bolas ):  R$ 10,00 ( que deverão ser pagos diretamente ao Head Pro Paulo Geovane )  

Handicap da dupla* (  3/8  ) Válido para Sábado e Domingo:  

 A diferença do handicap da dupla não pode ser maior do que 05 (cinco) strokes na categoria até 14.0 de 
index e de 07 ( sete )  strokes na categoria 14.1 a 32.9 de index.   Caso a diferença seja superior a este 
numero o jogador com handicap maior terá seu handicap reduzido até alcançar a diferença permitida. 

 O cálculo é feito somando os dois Hcp, multiplicando por 3 e dividindo por 8. 
Exemplo de Cálculo: 
Ex1 (jogador A, Hcp 05+ Jogador B, Hcp 11, primeiro ajusta Hcp do jogador B para 10 ,somando AeB o 
resultado será 15 ,então 15 x 3= 45 dividido por 8 =5,625   então Hcp da Dupla=6) 
Ex2 (jogador C, Hcp 18+ Jogador D, Hcp 31, primeiro ajusta Hcp do jogador D para 25 ,somando CeD o 
resultado será 43 ,então 43 x 3= 129 dividido por 8 =16,125   então Hcp da Dupla=16) 
 
 
 

 Caso a dupla seja formada por um jogador até 14.0 e outro acima de 14.1 o jogador da categoria acima terá 
seu handicap reduzido até o limite da categoria abaixo. 
 

 Para efeito de qualquer cálculo, fração de 0,5 ou mais é arredondada a um stroke inteiro, fração inferior são 
descartadas.   (item conforme manual da USGA handicap system: seção 9; artigo 9-4b.) 
 

 As duplas podem ser mistas. 

Premiação:  

 Troféus para 1º e 2º lugares (categoria até 14.0 índex) – Campeões : Escudo 
 Troféus para 1º e 2º lugares (categoria de 14.1 à 32.9 índex) – Campeões : Escudo 

Desempate:  

 Em caso de empate na primeira colocação, para definição do Escudo haverá playoff (sudden death buraco 
18,18,17,18). 

 Caso haja empate somente na segunda colocação o desempate será pelos últimos 09, 06, 03 e 01 buracos. 

Comissão do Torneio: Estará listada nas Regras Locais 

 

 

Prezados Convidados, 

Sintam-se Muito Bem-vindos ao Green Village Golf Clube.  

Por favor, atentem-se as seguintes situações:  

o Estacionem seus carros em locais permitidos. 
o Conservem o silêncio sempre que possível. 
o Respeitem os locais permitidos para fumar. 
o Retire o chapéu ou o boné ao cumprimentar outro jogador E dentro do Club House. 

A todos os Jogadores, 

o Rastele as bancas 
o Repare os divots no green e, dentro do possível, nos fairways 
o Mantenha um bom ritmo de jogo, não atrapalhando os demais 
o Em caso de dúvidas, por favor, joguem duas bolas e levem a decisão à Comissão do Torneio 

Um Bom Jogo a Todos. 


