
 

 

VALIDADE RANKINGS: 

O  2º ABERTO DO SAPEZAL GOLFE CLUBE será válido para os Rankings Paulista 

Adulto Masculino, Feminino Scratch e por HCP-index, Sênior e Pré-Sênior – 

categoria Masculina e Feminina. 

• As pontuações para os Rankings Paulistas serão de acordo com os 

regulamentos dos Rankings Paulista aprovados na 46ª Reunião do Conselho 

Arbitral da FPG – 28 de novembro de 2019.  

 

o Rkg Plta Scratch (Masc Fem Adulto - 36 buracos)  

▪ 1º lugar 12 

▪ 2º lugar 10 

▪ 3º lugar 08 

▪ 4º lugar 06 

▪ 5º lugar 05 

▪ 6º lugar 04 

▪ 7º lugar 03 

▪ 8º lugar 02 

▪ 9º lugar 01 

  

o Rkg Plta Scratch (Masc Sênior Pré-Sênior - 36 buracos)  

▪ 1º lugar 15 

▪ 2º lugar 12 

▪ 3º lugar 10 

▪ 4º lugar 08 

▪ 5º lugar 06 

▪ 6º lugar 05 

▪ 7º lugar 04 

▪ 8º lugar 03 

▪ 9º lugar 02 

▪ 10º lugar 01 

  

o Rkg Plta HCP-index (Masc Fem)  

▪ 1º lugar 15 

▪ 2º lugar 12 

▪ 3º lugar 10 

▪ 4º lugar 08 

▪ 5º lugar 06 

▪ 6º lugar 05 

▪ 7º lugar 04 

▪ 8º lugar 03 

▪ 9º lugar 02 

▪ 10º lugar 01 



 

LOCAL:  

SAPEZAL GOLFE CLUBE 

Estrada Municipal do Sapezal, nº 2.100 - CEP: 13337-100 – Indaiatuba -SP  

sapezal@fpgolfe.com.br / WhatsApp 0.xx.11. 94221-0807  

DATAS:  

• Dia 30.10 – reservado para treino para todas as categorias, a partir de 7h00 pelo 

Tee do buraco 1 o qual estará fechado a partir de 15h30.  

Para a realização do treino, é obrigatório o agendamento pelo WhatsApp com a 

Sra. Elisangela. 

• Dia 30.10 – primeiro dia de jogo para todas as categorias com saídas apenas 

pelo tee do buraco 1. 

  

• Dia 01.11 – segundo dia de jogo para as para todas as categorias com saídas 

apenas pelo tee do buraco 1. 

MODALIDADE:  

• STROKE PLAY sendo:  

o 36 buracos, sendo 18 buracos por dia;  

▪ Masculino /Scratch/ Index até 8,5 e Feminino Scratch/ Index até 

16,0 

  

o 36 buracos, sendo 18 buracos por dia;  

▪ Masculino Index 8,6-14,0 (SCORE MAXIMO) 

▪ Masculino Index 14,1-19,4 (SCORE MAXIMO) 

▪ Masculino Index 19,5-25,7 (SCORE MAXIMO) 

▪ Masculino Index 25,8-36,0 (Stableford) 

▪ Feminino Index 16,1-25.7 (SCORE MAXIMO) 

▪ Feminino Index 25,8-36,0 (stableford) 

CATEGORIAS, PREMIAÇÕES E TEES:  

• CATEGORIA MASCULINA:  

o Scratch: Campeão e Vice-Campeão (TEE HONDA) – 12 vagas 

o Index até 8,5: 1º, 2º e 3º Net (TEE HONDA) - Vide Scratch 

o Index 8,6 a 14,0: 1º Gross e 1º e 2º Net (TEE HONDA) - 15 vagas 

o Index 14,1 a 19,4: 1º Gross e 1º e 2º Net (TEE BRANCO) - 15 vagas 

o Index 19,4 a 25,7: 1º Gross e 1º e 2º Net (TEE BRANCO) - 12 vagas 

o Index 25,8 a 40,0: 1º e 2º Net (TEE BRANCO) - 6 vagas 

  

• CATEGORIA FEMININA:  

o Scratch: Campeã e Vice-Campeã (TEE VERMELHO) - 12 vagas 
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o Index até 16,0: 1º, 2º e 3º Net (TEE VERMELHO) - Vide Scratch 

o Index 16,1 a 25,7: 1º Gross e 1º e 2º Net (TEE VERMELHO)  

o Index 25,8 a 36,0: 1º e 2º Net (TEE VERMELHO) - 6 vagas 

  

• Os prêmios NÃO são acumuláveis. 

INSCRIÇÕES:  

• Os/as  interessados deverão preencher a ficha de inscrição, enviar para o e-mail 

sapezal@fpgolfe.com.br e aguardar confirmação da vaga com informações para 

o pagamento. Após a confirmação da inscrição o pagamento deverá ser feito no 

prazo de 24h e o comprovante de liquidação do valor remetido devidamente 

identificado para o mesmo e-mail da ficha de inscrição. 

 

1. Valores:  

▪ Masculina Scratch/Index até 8,5: R$ 400,00 

▪ Masculina Index 8,6-14,0: R$ 400,00 

▪ Masculina Index 14,1-19,4: R$ 400,00 

▪ Masculina Index 19,5-25,7 R$ 400,00 

▪ Masculina Index 25,8-36,0 R$ 400,00 

▪ Feminina Scratch/ Index até 16,0: R$ 400,00 

▪ Feminina Index 16,1-25,7 R$ 400,00 

▪ Feminino Index 25,8-40,0 R$ 400,00 

▪ Juvenil (Masc/Fem) até 18 anos: R$175,00 

 

▪ O/a jogador/a isento somente terá sua inscrição garantida, 

desde que seja FORMALIZADA conforme prazo estabelecido, 

de acordo com este programa. 

  

2. Somente será considerada inscrição cancelada o/a jogador/a que 

comunicar por escrito à FPG, (sapezal@fpgolfe.com.br), até a data de 

encerramento das inscrições. Recomendamos sinalizar o e-mail com o 

título: “CANCELAMENTO INSCRIÇÃO ABERTO DO SAPEZAL GOLFE 

CLUBE – nome completo”.  

▪ 2.1 Após a data de encerramento de inscrição, não haverá 

reembolso de taxa de inscrição. 

  

3. Para o caso de ultrapassado o limite de inscrições, serão consideradas as 

inscrições por ordem de chegada, priorizadas as devidamente pagas. 

  

4. ENCERRAMENTO: 26.10.2020 às 12h00 ou até a data do preenchimento 

total das vagas; 

REGULAMENTO:  
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1. O/a jogador/a é responsável pelo fiel cumprimento das regras de golfe e das 

condições da competição. A FPG será rigorosa com o comportamento 

antiesportivo dos/as jogadores/as, aplicando as regras 1.2a e 1.2b, cujas 

penalidades incluem a desclassificação do/a jogador/a. 

  

2. O campeonato será regido pelas regras do R&A, FPG Hard Card e pelas regras 

locais, cabendo as decisões inapeláveis, à Comissão de Árbitros. 

  

3. Em atenção às regras de conduta relativas ao Covid-19, o USO DO GOLF CAR, 

SOMENTE SERÁ PERMITIDO DESDE QUE NÃO SEJA COMPARTILHADO COM 

OUTROS JOGADORES/AS OU CADDIES. 
 

4. Categorias NET: de acordo com decisão do Conselho Arbitral da FPG em 

reunião (46ª) datada de 28 de novembro 2019, somente serão premiadas/as 

os/as atletas de 

a. São Paulo: Categorias Masc e Fem: que tenham 6 cartões no período de 

1/1/2020 a 25/10/2020, handicap publicado no dia 27/1/2020. Em caso d 

handicap index ser superior a 25,7 no dia 27/10/2020, a inscrição será 

canelada e a taxa paga devolvida. 

 

5. Obs: Para efeito de inscrição, o/a jogador/a não poderá ter handicap index 

superior a 36,0 masculino e 40,0 feminino.  

 

6. Serão considerados os handicaps índex vigentes em 28.10.2020. 

  

7. Eletrônicos: Fica proibido o uso pelo/a jogador/a de telefone celular, IPod. IPad, 

walkman, Pager, e qualquer outro equipamento eletrônico semelhante, durante 

a volta estipulada;  

a. primeira ocorrência: penalidade geral; 

b. segunda ocorrência: desclassificação. 

  

8. Medidores: será permitida a utilização de dispositivos de medição de distância, 

desde que só seja utilizado para a medição de distância. Um/a jogador/a pode 

obter informações sobre distâncias usando um aparelho que, única e 

exclusivamente, meça a distância. Se, durante uma volta estipulada, usar um 

aparelho para medir distância que também forneça outras informações que 

possam influenciar sua maneira de jogar (como a inclinação de terreno, 

velocidade do vento, temperatura, seleção de taco, etc.), o/a jogador/a infringe a 

Regra 4-3. O aparelho e a informação sobre distância podem ser 

compartilhados, não constituindo conselho. 

  

9. Treino Durante Volta: É proibido o treino perto ou no green do último buraco 

jogado, bem como rolar a bola no green do último buraco jogado e no putting 



 
green entre a primeira e segunda voltas. 

  

10. Volta anulada: Se a Comissão determinar a anulação de uma ou mais voltas por 

impraticabilidade do campo, os vencedores serão proclamados de acordo com 

a classificação das voltas realizadas (volta de 18 buracos). 

  

11. Bola Enterrada: A bola enterrada no próprio pique: o/a jogador/a somente 

poderá obter alívio quando estiver enterrada na área geral. 

  

12. Escore máximo Regra 21.2: Para atletas com index masculino index de 8,6 a 

25,7 e feminino index 16,1 a 25,7, o escore máximo em cada buraco 

estabelecido pela comissão é de 2 vezes o par do buraco em questão. 

 

13. O Sapezal Golfe Clube não possui caddies; Em caso do/a jogador inscrito 

desejar fazer o uso do mesmo, deverá informar na ficha de inscrição, ficando 

responsável pelos custos destes. 

  

14. Bancas e Bandeiras – Em atenção as regras de conduta relativa a COVID-19, a 

Comissão do Torneio elaborará regras locais, em conformidade com as 

recomendações da USGA, relativas ao manuseio de bandeiras, rastelos em 

bancas e eventuais condutas relacionadas. Tais regras serão distribuídas aos 

jogadores/as  no tee de saída do buraco 1. 

JOGO LENTO:  

• De acordo com a nova regra 5.6, o jogador deverá dar a sua tacada em não 

mais que 40 segundos. Os jogadores não serão avisados que serão 

cronometrados.  

  

• Serão aplicadas as seguintes penalidades:  

o 1º aviso: verbal do árbitro 

o 2º aviso: 1 tacada de penalidade 

o 3º aviso: 2 tacadas de penalidade 

o 4º aviso: desclassificação 

  

• Tempo de jogo por 18 buracos: 4h30; 

 

• A volta estipulada, definida pela comissão é de 18 buracos, portanto, não será 

permitido parar entre os buracos 9 e 10. 

 

• Por motivos de força maior, a Comissão do campeonato poderá reduzir o 

número de voltas a serem jogadas. 

DESEMPATE:  



 
•  SCRATCH:  

o Masculina e Feminino 

▪ (a) Para a 1ª colocação será decidido em “Play off”, na modalidade 

“Sudden Death”, a partir do BURACO a definir pela Comissão.  

 

▪ (b) Para as demais colocações, os últimos 18, 9, 6, 3 e 1 buracos 

jogados; 

 

▪ (c) Caso haja mais de dois jogadores no play off, as colocações de 

segundo lugar em diante serão decididas de acordo com o item b), 

independente do resultado dos jogadores no play off. 

  

• CATEGORIA POR HANDICAP-INDEX:  

o Os últimos 18, 9, 6, 3 e 1 buracos jogados 

INTERRUPÇÕES:  

• Para o caso de chuvas fortes, raios, greens alagados, serão utilizados os 

seguintes sinais: 

(o/a jogador/a terá que obrigatoriamente parar o jogo) 

o 1 tiro de rojão ou 1 aviso sonoro de sirene: PARAR O JOGO 

o 3 tiros de rojão ou 3 avisos sonoros consecutivos de sirene: RECOMEÇAR 

O JOGO 

HORÁRIO DE SAÍDA:  

• Estarão à disposição dos interessados, a partir do dia 29.10.2020, na secretaria 

do clube, na FPG e no site: www.fpgolfe.com.br; 

• As saídas para a 2ª volta serão de acordo com resultado Net/Gross; 

DRIVING RANGE:  

• 1 ficha gratuita por dia de campeonato, incluindo o dia de treino. 

ISENÇÃO:  

• Isenção de taxa de inscrição atletas: 

Conforme Regulamento FPG 2020 004-RANKING PAULISTA SCRATCH:  

o Estão isentos do pagamento da taxa de inscrição:  

▪ Os/as 2 primeiros/as colocados/as do Ranking Paulista Scratch 

Masculino e Feminino, lista atualizada após o Honda Classic – 71º 

Campeonato Aberto do Estado de São Paulo – 2020. 

▪ Ranking Paulista Masculino Scratch: 

▪ 1º Guilherme Grinberg - SPGC 

▪ 2º Matheus Park - PAGC 

 



 
▪ Ranking Paulista Feminino Scratch: 

▪ 1ª Lauren Grinberg - LAGC 

▪ 2ª Isu Choi - CGC 

▪ O/a jogador/a interessado/a deverá realizar, obrigatoriamente a 

inscrição. 

DESCONTO NO VALOR DA INSCRIÇÃO:  

• Desconto na taxa de inscrição Rkg Plta por HCP-index: 

Conforme Regulamento FPG 2020 008-RANKING PAULISTA POR HCP-INDEX:  

o Os/as 5 primeiros/as colocados/as no “Ranking” Paulista Masculino e 

Feminino por handicap índex, lista, ranking após a disputa do Honda 

Classic – 71º Campeonato Aberto do Estado de São Paulo – 2020 em cada 

categoria, será concedido desconto progressivo no valor da taxa de 

inscrição, e terão prioridade na inscrição, de acordo com o que determina 

o regulamento. 

▪ Masculino index 8,6 a 14,0, 14,1 a 19,4, 19,5 a 25,7 e Feminino 

index 16,1 a 25,7: 

▪ 1º lugar (30%) 

▪ 2º lugar (25%) 

▪ 3º lugar (20%) 

▪ 4º lugar (15%) 

▪ 5º lugar (10%) 

ENTREGA DE PRÊMIOS:  

• Devido a pandemia, a fim de evitar aglomeração, será entregue aos ganhadores 

por categorias, imediatamente após a entrega de cartão da última turma de 

cada categoria. 

SOCIAL:  

Dias 30/10 e 1/11/2020 – café da manhã a todos os participantes a partir das 6h00. 

  

OBRIGATÓRIO:  

Leitura e cumprimento do ProtocoloCompetiçãoFPG-COVID19 (clique AQUI), que faz 

parte integrante deste regulamento. 

  

DISPOSIÇÕES GERAIS:  

A participação no presente torneio implica na aceitação automática de todas as 

disposições do presente Programa/Regulamento/ProtocoloCompetiçãoFPG-COVID19. 

• O simples ato do envio da inscrição pressupõe total conhecimento e 

concordância com as disposições do 

http://www.sisgolfe.com.br/v2/imagens/ckfinder/files/Protocolo%20de%20Competi%C3%A7%C3%B5es%20FPG%20-%20Ab%20ESP%202020(1).pdf


 
Programa/Regulamento/ProtocoloCompetiçãoFPG-COVID19 por parte do/a 

jogador/a. 

COMISSÕES:  

Em ordem alfabética 

• Comissão de Honra  

o Ademir Mazon – FPG 

o Paulo Tâmbara - SAGC 

  

• Comissão Campeonato  

o Ana Paula Almeida 

o Douglas Black 

o Ellen Alvares  

o Luiz Recchia  

o Mauro Gonçalves Batista  

  

• Comissão de Árbitros  

o Claudio Mesquita 

o Mauro Gonçalves Batista 

 

• Diretor do torneio:  

o Mauro Gonçalves Batista 

SAPEZAL GOLFE CLUBE/FEDERAÇÃO PAULISTA DE GOLFE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO 
 

 

Ao SAPEZAL GOLFE CLUBE 
 

Prezados Senhores, 

Solicito que seja feita minha inscrição no Torneio: 
 

 2º CAMPEONATO ABERTO DO SAPEZAL GOLFE CLUBE 
 

 

e declaro estar ciente e de acordo com o regulamento do evento conforme 

Programa editado. 
 

Nome completo=>  
 

e-mail=>  
 

data nascimento =>    
 

nacionalidade=>  telefone: fixo  
 

HCP INDEX=>   Código do HCP INDEX =>  
 

Clube=>  
 

Telefone para contato: Celular   
 

 Categoria 
Valor 

Inscrição 
 

 Ad. Masculina R$ 400,00 (   ) 

 Ad. Feminina R$ 400,00 (   ) 

 Juvenil R$ 175,00 (   ) 
Esta ficha deverá ser remetida para o e-mail sapezal@fpgolfe.com.br;  

Após o envio, aguardar a confirmação da inscrição. 
 

Deseja  

Caddie? 
Sim (     )  Não (     ) 

Caso positivo, 

selecione os 

dias que irá 

utilizar. 

30/10/2020 (      ) 

31/10/2020 (      ) 

01/11/2020 (      ) 
 

    2020 

 local dia mês ano 
 

nome =>  
assinatura =>  
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