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Datas 

 

 
17 e 18 de outubro de 2020 – sábado e domingo – Torneio Aberto 
 

Local 

Santos São Vicente Golf Club 
Av. Pérsio de Queiroz Filho, 101 - São Vicente - SP 
Tel.: 0.xx.13.3468-3129 ou 0.xx.13.981-770026  

modalidade Stroke play em 36 buracos, sendo 18 buracos por dia; 

categorias, tees, 
premiação, vagas 

Scratch 1º, 2º e 3º colocados   

HCP Index até 9,9   1º, 2º e 3º colocados   

HCP Index 10,0-19,9   1º, 2º e 3º colocados   

HCP Index 20,0-36,0 1º, 2º e 3º colocados   
 

 

Prêmios Extras válidos para o dia 18.10.2020: 
 

 Nearest to the Pin Masc  Buracos 5 e 14 

 Nearest to the Line Masc Buracos 1 e 10 
 

 OS PRÊMIOS NÃO SERÃO ACUMULÁVEIS 

 

 
 

Os jogadores não sócios que não tiverem o handicap oficial participarão da 
premiação na categoria Scratch.  
 

inscrição valor 
Categoria Sócio  R$200,00 

Categoria Não Sócio R$280,00 
 

 
inscrição 

procedimentos 

1. As inscrições deverão ser efetuadas pela ficha apropriada e remetidas para 
o WhatsApp (13)98177-0026 ou e-mails: 
secretaria@santossaovicentegolfclub.com.br ou ssvgc@uol.com.br, acompanhadas do 
comprovante de depósito, que deverá ser feito no:  

Banco ITAÚ 

Agência 8060 

Conta corrente 07753-7 

Nominal a Santos São Vicente Golf Club 

CNPJ 51.674.885/0001-45 
 

mailto:secretaria@santossaovicentegolfclub.com.br
mailto:ssvgc@uol.com.br
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É de inteira responsabilidade do/a jogador/a confirmar com o Clube o 
recebimento e a validade da inscrição enviada 

  

inscrição desistência 

Aceitas até às 17h00 do dia 14.10.2020 desde que comunicadas por escrito ao 
Santos São Vicente Golf Club, caso contrário o/a jogador/a não terá direito ao 
ressarcimento do valor da inscrição correspondente, eventualmente pago. 
Quaisquer reembolsos, quando a desistência/cancelamento for por parte do 
jogador/a, em tempo hábil, somente serão efetuados após o término do evento. 

inscrição 
encerramento 

14.10.2020 (quarta feira) às 17h00, ou até se esgotarem as vagas. 

 

regulamento: 

1. O campeonato será regido pelas regras do R&A, FPG Hard Card, Regras 
Locais e Regulamentos do Conselho Arbitral da FPG 2019, cabendo as decisões 
inapeláveis à Comissão de Árbitros. 

2. NÃO será permitido o USO DE CARRO DE GOLFE. 

3. 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 aparelho e a 
informação sobre distância podem ser compartilhados, não constituindo 
conselho. 

4. 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). 

5. Bola Enterrada: A bola enterrada no próprio pique poderá ser levantada e 
limpa somente quando a bola estiver enterrada na área geral. 

 

  

horário de saída: 
 Estarão à disposição dos interessados, a partir do dia 16.10.2020, 
secretaria do clube, pelo telefone 0.xx.13.3468-3129, (13) 981-770026.  
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 Para a composição dos horários de saída do 2º dia serão considerados os 
resultados do 1º dia. 

  

desempate: 
 1º lugar do scratch: play off – sudden death. 
 Demais categorias: últimos 9, 6, 3 e 1 buracos.  

chuva: 

Para o caso de chuva forte, serão utilizados os seguintes sinais:  
 1 toque de Rojão: PARAR O JOGO 
 3 toques consecutivos de Rojão: RECOMEÇAR O JOGO 

jogo lento: 

 Os/as jogadores/as devem caminhar durante todo o tempo do jogo de 
uma volta estipulada; 

 Os/as jogadores/as não serão avisados que serão cronometrados; 
Penalidades por quebra de condição: 

1º jogo lento Aviso verbal do 

profissional de golfe 

2º jogo lento 1 tacada de punição 

3º jogo lento 2 tacadas de punição 

4º jogo lento Desclassificação 
 

social: 
 

Sábado, dia 17: 

 Café da manhã (incluso na inscrição) 

Domingo, dia 18 (final do torneio): 

 Café da manhã (incluso na inscrição) 

 Almoço “Churrasco” (incluso na inscrição), bebidas a parte 

 Cerimônia de Premiação após o torneio 
 

sugestões 
hospedagem: 

 

Mont Rey Hotel 
Reservas com Carlos através dos  

Telefone/WhatsApp: (13) 3468-8590 ou (13) 9881-90326 

Quarto casal ou duplo: R$ 250,00 (incluso café da manhã) 
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Quarto individual: R$ 200,00 (incluso café da manhã) 

Categoria: Três Estrelas.  

E-mail: contato@montreyhotel.com.br 

Endereço: Rua Frei Gaspar, nº 133, Centro, São Vicente, SP 

Estacionamento: rotativo com 20 vagas, estando lotado tem convênio com o 

estacionamento ao lado ao custo de R$20,00 a diária.  

Localização: Está no Centro de São Vicente a cerca de 2 KM do clube. 

 
 

Ibis Hotel 
Reservas antecipadas através do Telefone: (13) 2127-1660  

Quarto casal ou duplo: R$260,10 (incluso café da manhã) 

Quarto individual: R$217,26 (incluso café da manhã) 

Categoria: Três Estrelas.  

Site: Ibis.com 

Endereço: Av. Vicente de Carvalho, nº 50, Boqueirão,  Santos, SP 

Estacionamento: Terceirizado ao custo de R$28,00 a diária. 

Localização: Está em frente a praia de Santos a cerca de 7 KM do clube. 

 

Parque Balneário Hotel 
Reservas através dos  

Telefone/WhatsApp: (13) 3285-6900 ou (13) 99650-4476 

Quarto casal ou duplo: R$ 326,40 (incluso café da manhã) 

Quarto individual: R$ 290,70 (incluso café da manhã) 

Tarifa flutuante de acordo com a lotação do hotel. 

Categoria: Quatro Estrelas  

Endereço: Av. Ana Costa, nº 555, Gonzaga, Santos, SP 

Estacionamento: Terceirizado ao custo de R$25,00 a diária. 

Localização: Está em frente a praia de Santos a cerca de 6,5 KM do clube. 

 

notas 
complementares 

 O Clube reserva-se o direito de limitar o número de participantes, 
respeitando a ordem de inscrições devidamente pagas. 
 Não serão devolvidas as inscrições dos jogadores(as) que cancelarem após 
o dia 14/10/2020. 
 Somente será considerado desistente, o jogador(a) que comunicar por 
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escrito ao SSVGC, pelos WhatsApp (13) 98177-0026, ou  e-mails: 
ssvgc@uol.com.br ou secretaria@santossaovicentegolfclub.com.br, 
até a data de encerramento das inscrições. 

 
 

 

A Diretoria do SSVGC agradece a sua participação e deseja-lhe muito boa sorte no campeonato. 
 

Serão tomadas medidas de distanciamento social. 
 

 

mailto:secretaria@santossaovicentegolfclub.com.br
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FICHA DE INSCRIÇÃO  
Prezados Senhores: 
 

Solicito que seja feita minha inscrição no Campeonato supra. E declaro estar ciente e de acordo com o 
Regulamento do evento, conforme programa editado por este e normas complementares. 
 

 
nome completo 

  
nascimento 

   
 
 

 
HCP-index 

  
Código HCP-index 

 
 

 
clube ao qual é filiado: 

 
 
 

 
Telefone: 

  
Celular: 

 
 

 
email 

 
 
 
 
 

 Categoria Mista – Sócio R$200,00 
 

 
 

 

 Categoria Mista – Não Sócio R$280,00 
 

 
 

Banco ITAÚ 

Agência 8060 

Conta corrente 07753-7 

Nominal a Santos São Vicente Golf Club 

CNPJ 51.674.885/0001-45 

Favor enviar ficha de inscrição e comprovante de 
pagamento pelo WhatsApp (13) 98177-0026 ou 

pelos e-mails: ssvgc@uol.com.br ou 
secretaria@santossaovicentegolfclub.com.br 

 
 

    2020 
 Local dia mês Ano 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
assinatura => 

 
 

 

Vagas limitadas e por Ordem de Inscrição. 

mailto:ssvgc@uol.com.br
mailto:secretaria@santossaovicentegolfclub.com.br

