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RANKING PAULISTA SCRATCH MASCULINO e FEMININO ADULTO
1. PARTICIPAÇÃO
Poderão participar do RANKING PAULISTA SCRATCH todos(as) os(as) jogadores/as filiados à
Federação Paulista de Golfe que estejam em dia com suas obrigações.
2. RANKING DE JOGADORES/AS
O quadro do RANKING PAULISTA SCRATCH, doravante denominado RANKING SCRATCH será
composto por um número ilimitado de jogadores(as) e divulgado periodicamente através do site
oficial da Federação Paulista de Golfe.
3. PONTUAÇÃO
A pontuação para as diversas categorias SCRATCH Masculina e Feminina Adulto em torneios será
distribuída conforme o quadro abaixo:
colocação peso 1
1º
12
2º
10
3º
8
4º
6
5º
5
6º
4
7º
3
8º
2
9º
1
10º
-

peso 2
15
12
10
8
6
5
4
3
2
1

peso 3
20
15
12
10
8
7
6
5
4
3

peso 4
10
8
6
5
4
3
2
1
-

peso 5
28
21
17
14
12
10
9
8
7
6

Se por motivos de força maior algum torneio vier a ser reduzido em seu número de voltas, a
pontuação a ser considerada será:
a) Torneio programado para 36 buracos e reduzido para 18 = voltas = 50% dos pontos
b) Torneio programado para 54 buracos e reduzido para 36 = voltas = tabela peso 2 acima
PESO 1: Campeonatos Abertos de Clubes com 9 buracos, jogados em 36 buracos;
PESO 2: Campeonatos Abertos de Clubes com 18 buracos, jogados em 36 buracos;
PESO 3: Campeonatos Abertos de Clubes com 18 buracos, jogados em 54 buracos;
PESO 4: Campeonatos Abertos válidos para o Ranking Nacional, organizados por outros estados;
PESO 5 Campeonatos Abertos: do Estado de São Paulo, Campeonato Bandeirantes de Golfe e
Amador do Brasil quando disputado no Estado de São Paulo;
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Para efeito de pontuação serão válidos os 8(OITO) dos 10(DEZ) melhores últimos torneios
realizados e mais o Campeonato Aberto do Estado de São Paulo, sendo que para este (Ab ESP) será
mantido no ranking até a realização desta mesma competição no ano de 2019.
TORNEIOS NACIONAIS com benefícios RANKING NACIONAL
 Rio Grande do Sul
 Distrito Federal
 Paraná
 Rio de Janeiro
 Amador de Golfe do Brasil
 Bahia
Nestes eventos será elaborada uma planilha apenas com os resultados dos atletas do Estado de
São Paulo e aplicado o peso 4.
Em caso de outros estados realizarem novas competições com benefícios CBG, estas também
serão inseridas nos benefícios FPG (apenas torneios com benefícios).
TORNEIOS SÃO PAULO
 Aberto Bandeirantes de Golfe
 Aberto do Estado de São Paulo

=Peso 5
=Peso 5

APLICAÇÃO DE ÍNDICE:
Em cada etapa do Ranking Scratch a pontuação terá um acréscimo conforme a participação dos
dez primeiros atletas listados no Ranking Anterior ao evento:
de 2 a
de 4 a
de 6 a
de 7 a
de 9 a
acima

3
5
7
8
10
de 10

5%
10%
15%
20%
30%
40%

NOTAS IMPORTANTES
a. Em todos os torneios da Categoria Adulto Masculina e Feminina será aplicado um corte para
aplicação da pontuação:
• Categoria Masculina: Par do Campo + 8 vezes o número de dias do torneio;
• Categoria Feminina: Par do Campo + 12 vezes o número de dias do torneio.
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b. A Comissão Organizadora do torneio poderá anular a aplicação do corte no caso do torneio ser
realizado em condições que impeçam o desenvolvimento normal do jogo, tais como: condições
meteorológicas, condições do campo, etc.
4. BONIFICAÇÃO POR PERFORMANCE
a. Haverá a concessão de pontuação extra a todos(as) os(as) jogadores(as) que, para cada dia da
competição apresentarem um resultado GROSS inferior ao Course Rating Índex do campo onde se
der a competição, independentemente da sua classificação final, conforme fórmula a seguir:
Pontuação Extra =1,0 X ( Course Rating Index – Resultado GROSS)

b. Essa condição também é válida para torneios que adotem critérios de corte. Neste caso será
concedida a pontuação extra mesmo que o(a) jogador(a) não tenha passado o corte, mas tenha
jogado abaixo do Course Rating Index em cada dia de participação;
5. CONFIRMAÇÃO DA INSCRIÇÃO
Serão considerados aptos a participar dos torneios válidos para o RANKING SCRATCH, jogadores
que façam suas inscrições de acordo com as normas da competição.
6. COMPETIÇÕES NÃO AGENDADAS
A Federação Paulista de Golfe independentemente dos torneios válidos para o RANKING SCRATCH,
poderá, se julgar conveniente, promover em oportunidade que lhe for ideal, uma competição que
contará pontos para esse ranking.
7. TORNEIOS VÁLIDOS
a. A Federação Paulista de Golfe reserva-se o direito de alterar o número de torneios válidos para o
RANKING SCRATCH, de acordo com as normas estabelecidas;
b. A Federação Paulista de Golfe também se reserva o direito de excluir uma etapa válida para o
RANKING constante do calendário 2018, caso constate qualquer irregularidade por parte da
Comissão Organizadora do evento no cumprimento das normas estabelecidas.
8. CONTAGEM DOS PONTOS
O RANKING SCRATCH considerará a pontuação acumulada dos últimos 8 torneios dos 10 últimos
disputados, mais o Campeonato Aberto do Estado de São Paulo.
NOTA 1: Caso haja torneios válidos para o RANKING SCRATCH em uma mesma data, esses torneios
serão considerados como ÚNICO EVENTO.
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9. PASSAGEM AÉREA E TAXA DE INSCRIÇÃO
Serão beneficiados com:

PASSAGENS AÉREAS,

HOSPEDAGEM em apartamento duplo no hotel oficial do torneio e

isenção da TAXA DE INSCRIÇÃO
em eventos válidos para o Ranking Nacional com benefícios, dentro de sua categoria, os(as)
jogadores(as) classificados(as) no RANKING SCRATCH:

Torneios válidos para o RANKING NACIONAL - ADULTO

ADULTO MASCULINO =1º, 2ºe colocados;

ADULTO FEMININO =1ª e 2ª colocadas;
Para efeito de torneios realizados no Estado de São Paulo válidos para o Ranking Paulista
Adulto, a isenção de taxa de inscrição será:
ADULTO MASCULINO: 1º, 2º colocados extensivo até a 3º colocação
ADULTO FEMININO: 1ª e 2ª colocadas extensivo até a 3ª colocação
Os benefícios acima serão válidos desde que o(a) interessado(a) se manifeste por escrito junto à
Federação Paulista de Golfe, pelo email: fpgolfe@fpgolfe.com.br com antecedência de no mínimo
20 dias da data do início do evento. Na impossibilidade de participação dos primeiros colocados, os
benefícios serão estendidos aos demais ranqueados classificados até a 3ª Colocação, e desde que
os mesmos POSSUAM HANDICAPS-ÍNDEX, conforme abaixo:



MASCULINO ADULTO
FEMININO ADULTO

até 3,5
até 5,2

Nas hipóteses dos/as jogadores/as que tenham direito aos benefícios acima elencados, receberem
alguns desses benefícios via Confederação Brasileira de Golfe ou outra federação ou clube, os
benefícios em duplicidade oferecidos pela Federação Paulista de Golfe serão transferidos para o
jogador seguinte no ranking, obedecida a regra acima.
10. REEMBOLSO POR AUSÊNCIA
Caso o/a jogador/a confirme o usufruto de benefícios e desista de participar da competição,
deverá reembolsar a entidade conforme devida prestação de contas.
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11. REPRESENTAÇÃO
Quando um jogador(a) for convocado(a) para representar a Federação Paulista de Golfe em
torneios / campeonatos e o(a) golfista não aceitar a chamada sem justa causa, a entidade se
reservará no direito de:
1.
excluí-lo(a) de futuras convocações;
2.
retirar os benefícios de isenção de pagamento da inscrição concedidos pela posição no
Ranking, conforme estabelecido no item 8. ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO do regulamento de
Condições Válidas para um Torneio para o RANKING SCRATCH;

Em qualquer convocação para representar a Federação Paulista de Golfe a entidade
utilizará os Rankings Scratch em suas respectivas categorias até o preenchimento das vagas da
competição. Em caso de vacância, serão escolhas a serem definidas pela Diretoria Técnica;
12. SUSPENSÃO DO RANKING SCRATCH – FILIADOS/AS DIRETOS/AS FPG
a. O(a) jogador(a) poderá ser suspenso(a) temporariamente do RANKING SCRATCH no caso de
inadimplência da taxa de manutenção do handicap-index junto à Federação Paulista de Golfe;
b. O(a) jogador(a) poderá ser suspenso(a) em caráter definitivo do RANKING SCRATCH se incorrer
em má conduta esportiva reprovada e condenada pelo Tribunal de Justiça Desportiva da Federação
Paulista de Golfe (regras 13 e 14) ou medida administrativa (regra 12).
13. ADVERTÊNCIA / SUSPENSÃO / ELIMINAÇÃO
Nos eventos em que a Federação Paulista de Golfe participe como responsável ou co-responsável,
o(a) golfista estará sujeito(a) às penalidades previstas, nas regras de golfe quando houver infrações
das normas e ainda:
1.
Desrespeitar árbitros e Marshall;
2.
Desrespeitar os organizadores do evento;
3.
Desrespeitar os funcionários dos clubes;
4.
Desrespeitar a imprensa;
5.
Desrespeitar delegados e/ou acompanhantes;
6.
Não comparecer ao horário determinado do jogo;
7.
Não comparecer às entregas de prêmios quando estiver convocado para receber troféus
e/ou homenagens;
8.
Danificar campo de golfe, a sede e dependências do clube;
9.
Portar-se inconvenientemente com companheiros de viagem e de jogo;
10.
Deixar de cumprir obrigações com o clube anfitrião (taxa de inscrição, consumo em bar,
restaurante, pro-shop, etc.);
11.
Usar palavras grosseiras e/ou de baixo calão no campo e nas dependências do clube;
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12.
Não entregar cartão de jogo para a apuração de handicap;
13.
Fazer comentários considerados ofensivos pelas regras e bons costumes a quaisquer
pessoas envolvidas com entidades de golfe;
14.
JUVENIS: uso de drogas, ingestão de bebidas alcoólicas nas dependências do clube e/ou
hotel;
15.
ADULTOS: uso de droga, cigarro, cachimbo, charuto e outros, nas dependências do clube
e/ou hotel.
14. PENALIDADES
Estas serão definidas pelo TJD, conforme o que determina a legislação em vigor.
15. CONDUTA
Além dos itens acima, serão aplicadas subsidiariamente e cumulativamente as demais penalidades
determinadas pelo Estatuto Social e pelo Regulamento de Controle de Dopagem da Federação
Paulista de Golfe.
*****************************************************
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