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Prezado Golfista, 

  

Estamos diante do período mais esperado do ano 

para quem joga golfe em Brasília, a realização do 

nosso querido Aberto. Depois de 27 meses da sua 

última realização, estamos diante de um Aberto ainda 

mais especial: um recorde de novos sócios 

participando de seu primeiro campeonato oficial da 

Confederação Brasileira de Golfe, uma grande 

quantidade de amigos de outros Estados que nos 

agraciaram com a sua presença e a alegria e a 

esperança sendo renovada com a pandemia sendo 

controlada. 

  

Serão três dias intensos, com mais de uma centena 

de competidores buscando o nosso cobiçado troféu. 

Para que possamos fazer dessa experiência algo 

agradável, é fundamental que cada um de nós siga as 

regras abaixo: 

  

1)    Bancas: conforme já é de conhecimento de 

todos, as regras que aplicávamos durante a 

pandemia foram revogadas há mais de um mês. 

Portanto, é OBRIGATÓRIO rastelar toda e qualquer 

banca utilizada e está PROIBIDA a prática do tee up 

nelas, salvo se expressamente permitido pelo Livro 

de Regras. Uma bola que caiu numa banca não-

rastelada pode impactar o score do jogador. Assim, o 
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jogador que não rastelar a banca após seu uso 

poderá ser sumariamente desclassificado do torneio; 

  

2)    Reparos: com mais de 100 jogadores 

participando, teremos uma grande quantidade de 

tacadas sendo feitas no campo. Em três dias 

seguidos, essas tacadas se multiplicarão e 

impactarão a qualidade dosfairways. Portanto, é 

fundamental que cada jogador leve seu saco de areia 

e repare os divots causados pelas tacadas. Isso é um 

ato de respeito aos jogadores, ao campo, aos 

funcionários que tanto se esforçaram para nos 

entregar um campo nesse nível, mas principalmente, 

ao esporte; 

  

3)    Velocidade: esse tipo de competição, com a 

quantidade de atletas que participarão, traz como 

consequência uma lentidão maior ao jogo. Assim, é 

fundamental que cada um de vocês se discipline para 

jogar mais rápido, evitando distrações e práticas 

desnecessárias. Os starters notificarão os grupos 

lentos ao longo do jogo, sendo que os jogadores 

deverão atender a todas as determinações por eles 

emanadas; 

  

4)    Corte: a regra do torneio determina, ao fim do 

segundo dia, o corte de jogadores que não atingirem 

determinado índice. Assim, os resultados dos dois 
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primeiros dias serão fundamentais para permitir a 

permanência de um jogador no torneio.  

  

  

Que nossos próximos 3 dias sejam proveitosos, leves, 

alegres e disputados. Divirtam-se, joguem bem, 

celebrem a vida e acolham nossos convidados. 

Lembremos a todos eles a razão de sermos um dos 

clubes mais queridos do país. 
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