3ª ETAPA DO CAMPEONATO BRASILIENSE DE GOLFE 2019
Dias 15 e 16 de JUNHO
REGULAMENTO
MODALIDADES
STROKE PLAY (1ª e 2ª CATEGORIA)
STABLEFORD (3ª CATEGORIA), com 100% do Handicap.
CATEGORIAS
CAVALHEIROS – 36 BURACOS
de 0 a 14,0 – Handicap Índex (Tee Azul)
de 14,1 a 22,1 – Handicap Índex (Tee Branco)
de 22,2 a 36,0 – Handicap Índex (Tee Branco)
DAMAS – 36 BURACOS
de 0 a 36,0 – Handicap Índex (Tee Vermelho)
INICIANTE– 9 BURACOS
Categoria Única – (Tee Vermelho)
OBS.: O Torneio Categoria Iniciante será realizado somente no SÁBADO À TARDE (após a saída do último grupo
com hcp) e com um mínimo de 4 (quatro) participantes, exclusivamente para sócios e/ou alunos da Academia de
Golfe devidamente cadastrados no Clube de Golfe de Brasília, que não tenham jamais possuído handicap.
INSCRIÇÃO
Pelo site www.golfebrasilia.com.br ou diretamente na Secretaria do Clube, assinando o Termo de Inscrição.
Participação exclusiva para os Associados do Clube de Golfe de Brasília (CGB).
Data Limite da Inscrição: até 13/06/2019 (quinta-feira), às 17h.
Solicitação de cancelamento de inscrição permitido até às 17h, do dia 13/06/2019.
Taxa de Inscrição: R$ 90,00.
Juvenis e iniciantes: R$ 60,00
O associado que estiver em débito com o Clube está impedido de participar do Torneio.
Convidados dos jogadores poderão participar do almoço de confraternização ao preço de R$ 60,00 por convidado. Nesse
caso, as reservas devem ser feitas até a data limite da inscrição.
HORÁRIO DE SAÍDA
Os Horários de Saída serão disponibilizados a partir das 13h do dia 14/06/2019 (sexta-feira), no site
www.golfebrasilia.com.br e nos quadros de avisos do CGB.
No sábado os grupos serão formados conforme o Handicap Índex dos jogadores e as saídas serão a partir das 7h30, ou, à
tarde, a partir das 12 horas. Eventualmente, as Saídas poderão ocorrer, concomitantemente pelo Tee do Buraco 01 e
pelo Tee do Buraco 10.
No domingo os Grupos serão formados de acordo com a classificação dos resultados do sábado e as Saídas serão às
8h00, no estilo Shot Gun. O tee do buraco 1 será reservado aos quatro primeiros classificados da categoria Scratch.
PREMIAÇÃO
Cavalheiros: 1°, 2° e 3° Lugares, por categoria, e Scratch Campeão
Damas: 1º lugar Cat. 0 – 36 e Scratch Campeã
Iniciante: 1º Lugar
A cerimônia de Premiação acontecerá no Bar 9 ½ durante o Almoço de Confraternização (PARTICIPANTES DEVERÃO FAZER A SUA
RESERVA ANTECIPADAMENTE NA SECRETARIA DO CLUBE OU PELO TELEFONE (61) 2191-6512).
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CRITÉRIO DE DESEMPATE
Melhor Score Net dos últimos 09, 06, 03 e 01 Buraco(s). Caso persista o empate, o melhor Score Net, Buraco a Buraco, a
partir do Buraco 01, do último dia.
REGULAMENTO
Será regido pelas regras adotadas pela Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews e pelas Regras Locais. As decisões da
Comissão de Torneio serão inapeláveis. Também será observado o REGULAMENTO DO CAMPEONATO BRASILIENSE DE
GOLFE 2018.
REGRAS LOCAIS
 Atraso de até 5 minutos nas Saídas Programadas resultará a Penalidade de duas tacadas no Primeiro Buraco; atrasos
maiores causam a Desclassificação do Atleta.
 É obrigação do jogador procurar pelo seu Horário de Saída.
 O uso de Aparelhos Eletrônicos (celular, etc..), exceto medidores de jardas (GPS, radares, relógios, etc..), durante a
volta estipulada será penalizado com duas tacadas e com a desclassificação na reincidência.
 É proibida a parada no Bar 9½ durante o jogo.
 Pré-juvenil/juvenil: não serão permitidos pais e/ou acompanhante(s) como caddies. Pais e/ou acompanhante(s)
deverão aguardar uma distância obrigatória e mínima de 25 jardas de cada jogador(a).
RITMO DE JOGO
Haverá Relógios de Monitoramento no campo, que deverão ser observados e seguidos por cada grupo.
Serão estabelecidos tempos limites pela comissão encarregada, inclusive o Tempo Total e Tempo por Buraco, levando em
consideração o comprimento e as dificuldades existentes.
A) DEFINIÇÃO DE “FORA DE POSIÇÃO”
 Qualquer grupo estará fora de posição se estiver comum intervalo de tempo maior do que o intervalo do Tee
de Saída em relação ao grupo da frente.
 Quando cronometrado o tempo máximo permitido para cada tacada é de 40 segundos.
 São dados mais 10 segundos para quem dera primeira tacada:
a) num par três; b) para a tacada de Approach para o Green e c)para um Chip ou um Putt.
 A cronometragem começará quando o jogador tiver tido o tempo suficiente para chegar a sua bola, fora sua vez
de jogar, e possa jogar sem nenhuma interferência ou distração. O tempo levado para determinar a distância e
escolher um taco será contado como tempo levado para a tacada.
 No Green, a cronometragem começará quando o jogador tiver um tempo razoável para marcar, levantar, limpar,
e recolocar a bola, reparar piques de bola e tirar os impedimentos soltos de sua linha de Putt. O tempo gasto
para olhar a linha do outro lado do buraco ou atrás da bola será contado como parte do tempo gasto para dar sua
próxima tacada.
 A cronometragem começará no momento em que o fiscal/membro da comissão considerar que é a vez do
jogador jogar.
 A cronometragem cessará quando o grupo tiver retomado a sua posição no campo e os jogadores serão assim
avisados.
B)
PENALIDADE POR INFRAÇÃO “FORA DE POSIÇÃO”:
1º Tempo Ruim: Advertência dada pelo fiscal ou membro da Comissão do Torneio;
2º Tempo Ruim: uma tacada de penalidade;
3º Tempo Ruim: duas tacadas de penalidade;
4º Tempo Ruim: Desclassificação para a volta.
C) PROCEDIMENTO QUANDO ACONTECER OUTRO “FORA DE POSIÇÃO”
 Se um grupo estiver “fora de posição” mais do que uma vez durante a mesma volta, o procedimento acima será
aplicado em cada ocasião.
 O Tempo Ruim e a Aplicação de Penalidade, na mesma volta, serão cumulativos até que a volta seja completada.
Um jogador não será Penalizado se tiver um segundo Tempo Ruim, antes de ser avisado do Tempo Ruim anterior.

2

ATENÇÃO: O FISCAL DE CAMPO TEM PODER DE PENALIZAR OS JOGADORES POR JOGO LENTO.

COMISSÃO DE TORNEIO
Capitão de Golfe – Ary Alcantara Filho
Diretor de Campo – Peter Bakuzis
Head Pro – Gonzalo Berlin.
Árbitro – Rodrigo Ribeiro.
RESPONSABILIDADE TÉCNICA
Capitão de Golfe – Ary Alcantara Filho
Head Pro – Gonzalo Berlin
OBS.: Se as saídas forem apenas pelo buraco 1, o campo será liberado, aos não participantes, pelo
buraco 1, apenas após decorridos 30 minutos da saída do último grupo. Se realizadas pelo 1 e pelo 10,
o campo será liberado, aos não participantes, após o último grupo que passar pelo buraco 1 (isso inclui
também os grupos que saíram pelo 10 e passarão pelo 1 após 9 buracos). Em caso de Shot Gun, o
campo será liberado 30 minutos depois que último grupo se retire do campo.
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