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1) Das Categorias 

As categorias para o RkgCHG serão compostas de: 

Categoria masculina 1 – Scratch 

Categoria masculina 2 – Handicap Index até 8,5 

Categoria masculina 3 – Handicap Index 8,6 a 14,0 

Categoria masculina 4 – Handicap Index 14,1 a 19,4 

Categoria masculina 5 – Handicap Index 19,5 a 25,7 

Categoria Feminina 1 – Scratch 

Categoria Feminina 2 – Handicap Index até 16,0 

Categoria Feminina 3 – Handicap Index 16,1 a 25,7 

 

2) Das Competições válidas para RkgCHG 

Honda Open – Campeonato Aberto Bandeirantes de Golfe 

Honda Open - Aberto do Clube de Golfe de Campinas 

Honda Open – Aberto do PL Golf Clube 

Honda Open – Aberto do Ipê Golf Club de Ribeirão Preto 

Honda Classic – Campeonato Aberto do Estado de São Paulo 

Honda Open – Aberto do Damha Golf Club 

Honda Open – Aberto do Arujá Golf Clube 

Honda Open – Campeonato Nikkey de Golf do Brasil 

 

3) Da pontuação 

O quadro de pontuação para o RkgCHG será: 

 

3.1 – Torneio com jogos de 54 buracos 

1º lugar 50 pontos 

2º lugar 40 pontos 

3º lugar 35 pontos 

4º lugar 30 pontos 

5º lugar 25 pontos 

6º lugar 20 pontos 

7º lugar 15 pontos 

8º lugar 10 pontos 

9º lugar 05 pontos 

 

No caso de empates nas colocações dos torneios, os pontos serão creditados 

na ordem de colocação. 
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3.2 – Torneio com jogos de 36 buracos 

1º lugar 35 pontos 

2º lugar 28 pontos 

3º lugar 24 pontos 

4º lugar 16 pontos 

5º lugar 12 pontos 

6º lugar 08 pontos 

7º lugar 06 pontos 

8º lugar 04 pontos 

9º lugar 02 pontos 

 

No caso de empates nas colocações dos torneios os pontos serão creditados 

na ordem de colocação. 

 

3.3 Da contagem dos pontos 

Os pontos serão somados a cada torneio onde o/a jogador/a pontuar até a 

última competição do ano. 

 

Somente serão creditados pontos a jogadores/as que tenham handicap 

nacional ativo e participem das competições conforme as regras 

estabelecidas para cada etapa do Circuito. 

 

Caso um/a jogador/a mude de categoria de handicap index durante o ano, 

serão adotados os critérios de: 

 

Baixar de categoria – terá os 100% de seus pontos acumulados, transferidos 

para a nova categoria; 

 

Subir de categoria – não haverá migração dos pontos. 

 

Ao final da temporada, no dia 12 de dezembro de 2020 será disputado o 

Torneio Final Honda de Golfe em clube a ser definido, uma competição de 

18 buracos, onde estarão classificados para participar os 6 primeiros 

colocados em cada categoria, em caso de haver jogadores/as que estejam, 

entre os 6 primeiros dentro das categorias scratch e por handicap , será 

considerado como ordem de classificados/as a ordem da categoria scratch e 

nomes repetidos abrirão vaga a jogadores/as da categoria por handicap 

index.  

 

Para a disputa do Torneio final do RkgCHG, o handicap válido será o menor 

do/a jogador dentre os meses de março e novembro de 2020; em caso do 
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handicap index do dia 8/12/2020 ser o menor, este será o válido para a 

competição. 

 

A modalidade do Torneio Final do RkgCHG será stroke play em 18 buracos, 

com premiação aos 3 primeiros/as colocados de cada categoria. 

 

4) Da divulgação do RkgCHG 

O RkgCHG será administrado pela Federação Paulista de Golfe, a qual dará 

conhecimento de suas atualizações por meio do sítio eletrônico da entidade  

www.fpgolfe.com.br  

http://www.fpgolfe.com.br/

