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FEDERAÇÃO PAULISTA DE GOLFE
005-

REGULAMENTO FPG 2021
XXXI Torneio INTERCLUBES MASCULINO SCRATCH do Estado de São Paulo
documento aprovado na 47ª Reunião do Conselho Arbitral da FPGOLFE – 30 de novembro de 2020

Conforme informado na 47ª Reunião do Conselho Arbitral da Federação Paulista de Golfe, realizada
no dia 30 de novembro de 2020, com o objetivo principal de resgatar a disputa do Interclubes
Masculino Scratch na modalidade Match Play e principalmente possibilitar a participação da maioria
dos clubes filiados a FPGOLFE, a competição na temporada de 2021 terá alteração em seu
regulamento o qual passa a ser:
01) Poderão participar da competição todos os clubes filiados à FPGOLFE que estejam em dia com
suas obrigações junto a entidade;
02) Não haverá limite de handicap index para o clube compor sua equipe, porém os jogadores
terão que ter o handicap index oficial;
03) Cada clube poderá inscrever em cada etapa da competição até 6 (seis) jogadores;
04) O jogador que representar um clube na competição, não poderá jogar por outro clube durante
a temporada de 2021.
05) Haverá 7 etapas sendo:
• 1ª rodada
• 2ª rodada
• 3ª rodada
• Oitavas de final
• Quartas de final
• Semifinal
• Final
06) Nas etapas os jogos correrão dentro das seguintes condições:
PRIMEIRA RODADA - jogo único em local a ser definido entre os clubes que se enfrentarão. O
jogo deverá ocorrer nos meses de março/abril na modalidade Match Play com jogos de 1
dupla (best ball) e 4 simples.
A vitória da dupla ou simples vale um ponto; Em caso de empate após 18 buracos os jogos
deverão continuar no sistema sudden death. Vence o clube que fizer ao menos 3 dos 5 pontos
possíveis.
SEGUNDA RODADA - Os clubes vencedores da primeira rodada são classificados para disputar
a segunda rodada. O jogo seguirá os mesmos critérios da rodada anterior e conforme quadro
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anexo a este regulamento. Esta rodada deverá ocorrer nos meses de maio/junho em data a
ser escolhida entre os clubes que se confrontarão. A FPGOLFE organizará o local do confronto
em consenso entre os clubes de cada confronto.
TERCEIRA RODADA - Será adotado os mesmos critérios das rodadas anteriores, sendo que se
confrontarão os clubes vencedores da segunda rodada, conforme quadro anexo a este
regulamento. A FPGOLFE organizará o local do confronto em consenso entre os clubes de cada
confronto.
OITAVAS DE FINAL - jogos de ida e volta respeitando os resultados dos jogos da terceira
rodada da competição, cujos confrontos deverão ser disputados nos meses de julho/agosto.
QUARTAS DE FINAL - jogos de ida e volta com os vencedores dos jogos das oitavas de final,
cujos confrontos deverão ser disputados nos meses de setembro/outubro.
SEMIFINAL - jogos de ida e volta com os vencedores dos jogos das quartas de final, cujos
confrontos deverão ser disputados no mês de novembro.
FINAL - jogo de ida e volta, a serem realizados nos dias 4 e 5 de dezembro de 2021.
07) INSCRIÇÕES: Não haverá taxa de inscrições para os clubes que confirmarem suas inscrições na
competição através de formulário (anexo) a ser remetido à FPGOLFE até o dia 10 de março de
2021.
Para os clubes que vierem a se inscrever após o dia 10 de março de 2021 será cobrada uma
taxa de inscrição no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais)
08) CLUBE SEDE: Os clubes que receberem os jogos serão os responsáveis em oferecer a seus
visitantes refeição e bebidas (não alcoolicas).
09) ORGANIZAÇÃO: A FPGOLFE é responsável pela supervisão da competição, porém não estará
presente fisicamente aos jogos das 3 primeiras rodadas, oitavas de final e quartas de final,
cabendo aos clubes organizarem datas, horários de saída, entre outros, podendo sempre
contar com o apoio da FPGOLFE a distância. A FPGOLFE poderá estar presente nas etapas
semifinal e final da competição.
10) ARBITRAGEM: Será opcional e consensual até as quartas de final, sendo o custo dividido entre
os clubes. A FPGOLFE estará à disposição para os devidos esclarecimentos sempre a distância.
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11) PREMIAÇÃO: Será premiada a equipe Campeã e Vice-Campeã. A equipe campeã receberá
taça de posse transitória e medalhas aos integrantes da equipe que jogaram as etapas do ano.
A equipe vice-campeã receberá medalhas aos integrantes da equipe que jogaram a
competição durante o ano.
12) LIMITE DE PARTICIPAÇÃO: Poderão disputar até 33 clubes, sendo que aqueles que disputaram
a última competição em 2019, entrarão na disputa a partir dos jogos das oitavas de final,
conforme Chave que faz parte deste regulamento.
13) UNIFORMES: Os clubes em todas as divisões e jogos poderão estar uniformizados, podendo
inclusive ter patrocinadores em seus uniformes, obedecendo aos critérios adotados pelo
Estatuto do Amador.
14) REGRAS E ETIQUETAS DO GOLFE:
• Serão aplicadas as regras de etiqueta de acordo com as regras de golfe e as demais
regras aprovadas pelo Conselho Arbitral da FPGOLFE.
• Será permitido o uso de carro de golf, desde que em condições de igualdade e sem
custo para o clube visitante.
• É expressamente proibido o uso de celulares, telefones fixos, tablets, walkman e
quaisquer equipamentos eletrônicos e similares. Penalidade a quebra desta regra – 1ª
ocorrência advertência, 2ª ocorrência perda do buraco, 3ª ocorrência desclassificação.

***********************************
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Ficha de confirmação de participação
Este documento deverá ser remetido até o dia 10/3/2021 para o e-mail
e.alvares@fpgolfe.com.br , e fpgolfe@fpgolfe.com.br
Mesmo sendo a resposta negativa os clubes deverão remeter esta comunicação a
FPGOLFE.
Nome do Clube
Resposta

Sim (

)

Não (

)

Nome responsável pela resposta

Para os clubes que confirmarem a presença no evento, nos enviar:
1) Nome do Capitão da equipe:____________________________________
2) E-mail do Capitão da equipe: ____________________________________
3) Número do tel. celular do Capitão da equipe:________________________

Tel: 0.xx.11.5070-4700 – Site: http://www.fpgolfe.com.br - E-mail: fpgolfe@fpgolf e.com.br

5

FEDERAÇÃO PAULISTA DE GOLFE
005-

REGULAMENTO FPG 2021
XXXI Torneio INTERCLUBES MASCULINO SCRATCH do Estado de São Paulo
documento aprovado na 47ª Reunião do Conselho Arbitral da FPGOLFE – 30 de novembro de 2020

CHAVES – PARTE I
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CHAVES – PARTE II
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