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O REGULAMENTO DO RANKING PAULISTA SÊNIOR E PRÉ-SENIOR MASCULINO E FEMININO
SCRATCH e POR HCP INDEX terá as seguintes condições para a temporada 2018:
1.





PARTICIPAÇÃO
Poderão participar do Ranking Paulista Pré-Sênior e Sênior Scratch e por “Handicap Index”
todos/as os/as jogadores/as que estejam em dia com suas obrigações financeiras nas:

CATEGORIA SÊNIOR MASC FEM:
A partir de 55 anos completos = nascidos/as anteriormente a 31.12.1963;

CATEGORIA PRÉ-SÊNIOR MASC FEM:
A partir de 40 anos completos até 55 anos incompletos = nascidos/as de 01/01/1964 até
31.12.1978;
Estas idades são consideradas a partir do dia 1º de janeiro do ano em que o/a jogador/a
completar a idade limite inicial.
que pertençam aos clubes filiados à Federação Paulista de Golfe ou sejam filiados
diretamente à FPG e que possuam handicap index oficial pela FPG e apresentem 12(doze)
cartões de score nos últimos 6(seis) meses anteriores ao mês da realização do evento;

2.

NÚMERO DE JOGADORES/as
O RANKING PAULISTA SÊNIOR e PRÉ-SÊNIOR SCRATCH e POR “HANDICAP INDEX” será
composto por número ilimitado de jogadores/as desde que atendam as exigências do item 1
acima, e que tenham acumulado pontuações durante a temporada 2018, iniciando a
temporada com (0) zero ponto.

3.

CATEGORIAS
O Ranking Paulista Sênior e Pré-Sênior Scratch e por “Handicap Index” será composto por 3
(três) categorias masculinas e 2 (duas) categorias femininas de acordo com as faixas de
“Handicap Index” apresentadas abaixo:
Categoria Masculina
SCRATCH
A = Handicap Index até 14,0
B = Handicap Index acima de 14,1

4.
a.

Categoria Feminina
SCRATCH
A = Handicap Index até 32,0

PONTUAÇÃO PARA O RANKING PAULISTA SÊNIOR e PRÉ-SÊNIOR SCRATCH E POR HANDICAP
INDEX
Aos/as 10 primeiros/as colocados/as ao final de cada competição válida para o Ranking
Paulista Sênior e Pré-Sênior por “Handicap Index” que estejam em conformidade com a
exigência de cartões nos últimos 6 meses categorias Masculina e Feminina excluindo o mês de
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realização do torneio, serão concedidos pontos de acordo com a tabela abaixo:
b.

No caso de empate, os pontos serão somados e divididos entre os/as empatados/as.
 1ª colocação = 15 pontos
 2ª colocação = 12 pontos
 3ª colocação = 10 pontos
 4ª colocação = 08 pontos
 5ª colocação = 06 pontos
 6ª colocação = 05 pontos
 7ª colocação = 04 pontos
 8ª colocação = 03 pontos
 9ª colocação = 02 pontos
 10ª colocação = 01 ponto
PONTUAÇÃO ESPECÍFICA:
=>Válida para o Campeonato Aberto do Estado de São Paulo –
A pontuação do Ranking Paulista Sênior e Pré-Sênior, categorias Masculina e Feminina terá
um peso maior para o evento acima, sendo:
 1ª colocação = 40 pontos
 2ª colocação = 30 pontos
 3ª colocação = 24 pontos
 4ª colocação = 20 pontos
 5ª colocação = 16 pontos
 6ª colocação = 14 pontos
 7ª colocação = 12 pontos
 8ª colocação = 10 pontos
 9ª colocação = 08 pontos
 10ª colocação = 06 pontos

5.
a.

b.

NÚMERO DE BURACOS
Todos os torneios válidos para o RANKING PAULISTA PRÉ-SÊNIOR SÊNIOR SCRATCH E POR
“HANDICAP INDEX” serão disputados em torneios previstos para o mínimo de 36 (trinta e seis)
buracos;
Na eventualidade do torneio vir a ser disputado em menos buracos do que inicialmente
previsto (limite mínimo de 18 buracos), por motivos de força maior, (chuvas torrenciais, raios,
vendavais, etc.), valerão para o ranking os pontos obtidos nos dias jogados e declarados
válidos;
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As competições serão as mesmas válidas para o Ranking Adulto Scratch e Ranking por
Handicap Index, a menos que a FPG organize Torneios especificamente para esse fim.
6.
a.

TAXA DE INSCRIÇÃO
Todos os/as jogadores/as estão sujeitos/as ao pagamento da taxa de inscrição de cada torneio
válido para o Ranking Paulista Scratch e por “Handicap Index”;

7. CONFIRMAÇÃO DE INSCRIÇÃO
a. Em Torneios da FPG organizados especificamente para esse fim, os/as jogadores/as
classificados/as entre os 3(três) primeiros lugares do Ranking Paulista Sênior e PréSêniorScratch e por “Handicap Index” em cada categoria terão suas inscrições garantidas por
um prazo determinado. Esse prazo deverá estar claramente definido na divulgação do
regulamento do torneio publicado no site da FPG;
b. A garantia de vaga não implica na inscrição automática desses/as jogadores/as;
c. Serão considerados/as aptos/as a participar dos torneios do RANKING PAULISTA SÊNIOR e PRÉSÊNIOR SCRATCH e por “HANDICAP INDEX” jogadores/as que façam sua inscrição conforme as
normas da competição;
d. O número de inscritos/as em cada torneio, assim como o critério de saída (“shot gun” ou “teetime”) ficará sob apreciação do clube-sede do evento e/ou da organização da competição;
e. O número de competidores/as em cada saída será de quatro no máximo e dois no mínimo;
8.

DIREITO DE PONTUAÇÃO
Terão o direito de pontuar nos torneios do Ranking Paulista Sênior e Pré-Sênior Scratch e por
“Handicap Index”, os/as jogadores/as que se enquadrarem nas exigências estabelecidas no
item 1 deste Regulamento (Participação).
GOLF CART = Em torneios organizados pela FPG especificamente para esse fim,
excepcionalmente na CATEGORIA SÊNIOR será permitido o uso de carrinhos de golfe.

9.

CONTAGEM DOS PONTOS
SOMENTE SERÃO VÁLIDOS PARA O RANKING PAULISTA SÊNIOR E PRÉ-SÊNIOR SCRATCH E
POR HCP INDEX, OS CAMPEONATOS ABERTOS DE CLUBES CUJA DISPUTA SEJA NO MÍNIMO
DE 36 BURACOS.
A contagem dos pontos será iniciada a partir do 1º Torneio Aberto do ano de 2018 e será
acumulada a cada evento até o último da temporada de 2018 em todas as categorias;
Caso um/a jogador/a venha a ser desclassificado/a em uma determinada competição válida
para o RANKING PAULISTA SÊNIOR e PRÉ-SÊNIOR SCRATCH E “HANDICAP INDEX” por razões
técnicas, por abandono ou pela não entrega do cartão, a eventual pontuação por ele/a

a.
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b.

c.

d.

e.

obtida nesta competição NÃO SERÁ considerada para o ranking;
O atraso do/a jogado/ar no tee de saída, em qualquer um dos dias de realização da
competição, conforme horário previamente publicado, implicará na imediata
desclassificação para efeito de pontuação no RANKING PAULISTA SÊNIOR e PRÉ-SÊNIOR
SCRATCH E POR “HANDICAP INDEX” daquele torneio. A Comissão Organizadora do torneio
poderá permitir mediante justificativas, a participação do/a jogador/a que eventualmente
tenha chegado atrasado/a, entretanto sua provável pontuação não será considerada para o
ranking;
Os/as ganhadores/as dos torneios válidos para o RANKING PAULISTA SÊNIOR e PRÉ-SÊNIOR
SCRATCH E POR “HANDICAP INDEX”, 1º, 2º e 3º colocados/as, deverão estar presentes à
cerimônia da entrega de prêmios;
O não comparecimento, sem uma justificativa plena junto à Comissão Organizadora
implicará na perda dos pontos obtidos durante a competição em questão e os mesmos
serão repassados aos/as jogadores/as das colocações subsequentes;
Caberá ao Tribunal de Justiça Desportiva de Golfe do Estado de São Paulo julgar eventuais
recursos de jogadores/as que sejam classificados/as ou tenham pontos perdidos pelos
motivos acima expostos.

10. COMPETIÇÕES NÃO AGENDADAS
A Federação Paulista de Golfe independentemente dos torneios válidos para o RANKING
PAULISTA SÊNIOR E PRÉ-SÊNIOR SCRATCH E POR “HANDICAP INDEX” poderá, se julgar
conveniente, promover em oportunidade que lhe for ideal, uma competição que contará
pontos para o Ranking.
11. ALTERAÇÃO EM TORNEIOS VÁLIDOS
A Federação Paulista de Golfe reserva-se no direito de alterar o número de torneios válidos
para o RANKING PAULISTA SÊNIOR E PRÉ-SÊNIOR SCRATCH E POR “HANDICAP INDEX”, de
acordo com as normas estabelecidas.
12. MUDANÇA DE CATEGORIA DE HANDICAP INDEX + MIGRAÇÃO DA PONTUAÇÃO NA
MUDANÇA DE CATEGORIA
A mudança de categoria no RANKING será realizada através das seguintes ocorrências:

Se o(a) jogador(a) pontuar em um torneio válido para o RANKING jogando em outra
categoria ou

Se o(a) jogador(a) mudar de categoria em decorrência da mudança do seu handicap
index e se mantiver nessa nova categoria por 3 meses consecutivos:
a. O(A) jogador(a) que migrar de categoria, pela redução do seu handicap index levará para a
sua nova categoria 60% da pontuação que possuir na ocasião;
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b. Caso migre de categoria em decorrência do aumento do seu handicap index levará para a
nova categoria somente 30% dos pontos de sua categoria anterior;
c. Sempre que um(a) jogador(a) retornar à categoria anterior, a pontuação original desta
categoria será restabelecida. Apenas a pontuação obtida na outra categoria sofrerá redução
sendo somada à pontuação original. Essa regra será aplicada tantas quantas forem as
mudanças de categorias.
13.

EXCLUSÃO DO RANKING PAULISTA SÊNIOR e PRÉ-SÊNIOR SCRATCH E POR “HANDICAP
INDEX”
O/a jogador/a poderá ser excluído/a do Ranking Paulista Sênior Scratch e por “Handicap
Index” nas seguintes condições:

Inadimplência por 2 meses consecutivos da taxa de manutenção do handicap index
junto à FPG; (filiados direto a FPG)

Não apresentar por 2 meses consecutivos a exigência de 12 cartões nos últimos 6
meses;

Má conduta esportiva reprovada e condenada pela FPG (regras 18 e 19) ou medida
administrativa da FPG (regra 17).

14. PREMIAÇÃO: AO CAMPEÃO DE CADA CATEGORIA AO FINAL DA TEMPORADA
a. Os/as jogadores/as que obtiverem o maior número de pontos no final de cada temporada
receberão até o 2º lugar, prêmios do RANKING PAULISTA SÊNIOR E PRÉ-SÊNIOR SCRATCH E
POR “HANDICAP INDEX”;
b. Havendo empate, o desempate se fará por meio dos 3(três) últimos resultados. Os prêmios
serão entregues em data e local a serem divulgados pela FPG.
15.

a.
b.
c.
d.
e.
f.

REPRESENTAÇÃO FEDERAÇÃO PAULISTA DE GOLFE
Quando um/a jogador/a for convocado/a para representar a Federação Paulista de Golfe
em torneio ou campeonato, e não aceitar a chamada sem uma justificativa plena, a
entidade reserva-se ao direito de:
Excluí-lo/a de futuras convocações;
Retirar os benefícios de isenção concedidos pela posição no Ranking;
Determinar perda de pontos obtidos pelo/a jogador/a classificado/a no Ranking até aquela
data. Neste caso, está implícita a automática desclassificação do Ranking;
Os critérios serão sempre avaliados pela Diretoria Técnica da Federação Paulista de Golfe;
Para os torneios de equipe, serão considerados/as os/as jogadores/as colocados/as no
ranking, mais duas escolhas a critério da Diretoria Técnica da Federação Paulista de Golfe;
Em qualquer convocação para representar a Federação Paulista de Golfe, esta terá sempre
o direito de escolha e, para o caso de haver empates entre os/as representantes serão
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g.

sempre considerados os cinco (05) últimos melhores resultados do ranking quando desta
prática;
A escolha somente será feita considerando-se atletas que estejam disputando os eventos
no Estado de São Paulo/Brasil;

16.
a.

ADVERTÊNCIA / SUSPENSÃO / ELIMINAÇÃO
Nos eventos em que a Federação Paulista de Golfe participe como responsável ou coresponsável, o/a golfista estará sujeito/a as 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
prêmios 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;
12. Não entregar cartão de jogo para a apuração de handicap index;
13. Fazer comentários considerados ofensivos pelas regras e bons costumes a quaisquer
pessoas envolvidas com entidades de golfe;

b.

Além dos itens acima, serão aplicadas subsidiariamente e cumulativamente as demais
penalidades determinadas pelo Estatuto Social da Federação Paulista de Golfe.
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17. CONDUTA
As penas para estes itens serão aplicáveis através de:
A) 1A OCORRÊNCIA: Advertência por escrito;
B) 2A OCORRÊNCIA: Suspensão dos direitos, benefícios e pontuação durante 3 meses +
perda dos pontos no Ranking;
C) 3A OCORRÊNCIA: Suspensão dos direitos, benefícios e exclusão do handicap index na
listagem oficial da FPG durante 6 meses + perda dos pontos no
Ranking;
D) 4A OCORRÊNCIA: Suspensão dos direitos e benefícios + exclusão do handicap index na
listagem oficial da FPG durante 12 meses;
A
E) 5 OCORRÊNCIA: Exclusão do handicap index na listagem oficial da FPG durante 5
anos.
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