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 FEDERAÇÃO PAULISTA DE GOLFE - REGULAMENTO FPGOLFE 2022 
005-32º Torneio INTERCLUBES MASCULINO SCRATCH do Estado de São Paulo 

Documento aprovado na 49ª Reunião do Conselho Arbitral da FPGolfe – 30 novembro de 2021 
 
 

CLUBES PARTICIPANTES: 
Estarão aptos a participar do evento todos os clubes filiados à FPGolfe que estejam em dia com 
suas obrigações. 
 

REGULAMENTO TÉCNICO 

   
Com o objetivo principal de resgatar a disputa do Interclubes Masculino Scratch na modalidade 
Match Play e possibilitar a participação da maioria dos clubes filiados à FPGolfe, a competição na 
temporada de 2022 será disputada igual a temporada de 2021 e terá o seguinte regulamento: 
 
1. O Torneio Interclubes Masculino SCRATCH 2022 será disputado pelos clubes filiados à FPGolfe. 

2. Poderão disputar até 33 clubes, sendo que aqueles que disputaram a última competição em 
2021, entrarão na disputa a partir dos jogos das oitavas de final;  

3. Cada clube poderá inscrever em cada etapa da competição até 6 (seis) jogadores, que deverão 
ser definidos até o início de cada rodada; 

4. Somente será permitida a participar de jogadores que tenham handicap index oficial;  

5. Não haverá limite de handicap index para o clube compor sua equipe;  

6. O jogador que representar um clube na competição, não poderá jogar por outro clube durante 
a temporada de 2022; 

7. Somente será permitida a transferência de handicaps de jogadores de um clube para o outro 
até o início da primeira etapa classificatória; 

8. Os jogadores inscritos no Interclubes Masculino Scratch poderão participar de quaisquer 
outras competições da FPGolfe, incluindo o Interclubes por Handicap Index, desde que seja 
pelo mesmo clube que está jogando, de acordo com as condições deste programa e vice e 
versa em relação ao Torneio Interclubes por Handicap Index. 

9. As etapas da competição serão: 
ETAPAS CLASSIFICATÓRIAS - jogos de ida e volta entre os clubes que se inscreverem na 
competição. Nesta fase após ter a confirmação dos clubes a FPGOLFE irá fazer a definição dos 
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confrontos, que poderão incluir critérios de proximidade entre os clubes para minimizar 
deslocamentos. Os jogos deverão ocorrer entre 20/06 e 16/07 de 2022 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 6 dos 10 pontos 
possíveis. Em caso de empate após 10 jogos, o capitão de cada clube designará um jogador 
dentre os participantes para um playoff na modalidade Sudden Death. Este criterio valerá para 
todas as fases até a Final.  
 
OITAVAS DE FINAL - Os primeiros 5 (cinco) clubes classificados na Etapa Classificatória se 
juntarão aos 11 (onze) clubes que participaram do evento em 2021 e disputarão as Oitavas de 
Finais em jogos de ida e volta no período de 17 de junho a 15 de agosto de 2022 com o 
mesmo critério da etapa classificatória, as datas deverão ser escolhidas entre os clubes. 
 
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 16 de agosto a 30 de setembro. 
 
SEMIFINAL - jogos de ida e volta com os vencedores dos jogos das quartas de final, cujos 
confrontos deverão ser disputados nos dias 7 e 8 de outubro de 2022. 
 
FINAL - jogo de ida e volta, a serem realizados nos dias 3 e 4 de dezembro de 2022. 
 

DEMAIS DISPOSIÇÕES: 
 
a) TAXA DE INSCRIÇÃO: Não haverá taxa de inscrições para os clubes que confirmarem sua 

participação na competição até dia 15 de julho de 2022. A confirmação de participação deverá 
ser realizada pelo preenchimento do formulário (anexo) a ser remetido à FPGOLFE por e-mail. 
Para os clubes que vierem a se inscrever após o dia 15 de julho de 2022 será cobrada uma taxa 
de inscrição no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais). 
 

b) ALIMENTAÇÃO: Os clubes que receberem os jogos serão os responsáveis em oferecer a seus 
visitantes refeição e bebida (não alcoólicas), salvo se acordado diferentemente de forma 
consensual pelos capitães das equipes. 
 

c) ESCALAÇÃO E SORTEIO: Após a definição das equipes, os capitães escalarão as duplas por 
escrito e revelarão de forma simultânea a composição das mesmas. Em seguida será realizado o 
sorteio dos jogos das simples, no formato de listas escritas com revelação simultânea, salvo se 
decidido diferentemente de forma consensual pelos capitães. 
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d) ORGANIZAÇÃO: A FPGOLFE é responsável pela supervisão da competição, porém não estará 

presente fisicamente aos jogos das 3 primeiras rodadas, etapa classificatória, oitavas de final e 
quartas de final, cabendo aos clubes organizarem datas, horários de saídas, entre outros, 
podendo sempre contar com o apoio da FPGOLFE a distância. A FPGOLFE poderá estar presente 
nas etapas semifinal e final da competição. 

 
e) 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. 
 
f) 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. 

 
g) LIMITE DE PARTICIPAÇÃO: Poderão disputar até 33 clubes, sendo que aqueles que disputaram a 

última competição em 2021, entrarão na disputa a partir dos jogos das oitavas de final, sendo 
eles: 
 

1 - São Fernando Golf Club 7 - Guarapiranga Golf & Country Club 

2 - São Paulo Golf Club 8 - Arujá Golf Clube 

3 - Clube de Campo de São Paulo 9 - PL Golf Clube 

4 - Ipê Golf Club de Ribeirão Preto 10 - Campinas Golf Center 

5 - Bastos Golf Clube 11 - Sapezal Golfe Clube 

6 - Bauru Golf Clube  

 
h) UNIFORMES: Os clubes poderão estar uniformizados, podendo inclusive ter patrocinadores em 

seus uniformes, obedecendo aos critérios adotados pelo Estatuto do Amador. 
 

REGRAS E ETIQUETA: 
 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, exceto se utilizados exclusivamente como medidores 
de distância. Penalidade a quebra desta regra – 1ª ocorrência advertência, 2ª ocorrência 
perda do buraco, 3ª ocorrência desclassificação. 
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FEDERAÇÃO PAULISTA DE GOLFE - 2022 
32º Torneio INTERCLUBES MASCULINO SCRATCH do Estado de São Paulo 

 
 

FICHA DE CONFIRMAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO 
 

CLUBE: 
 
 

 

PARTICIPAÇÃO: Sim  
 

 Não    
 

 

NOME DO  
REPRESENTANTE CLUBE: 

 
 

 
 

Para os clubes que confirmarem a presença no evento, enviar as informações abaixo referente ao 
CAPITÃO da equipe: 
 

NOME: 
 
 

 

E-MAIL: 
 
 

 

TELEFONE/CELULAR: 
 
 

 
 

Este documento deverá ser remetido até o dia 15/07/2022 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. 
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