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1. NÚMERO MÁXIMO DE JOGADORES POR TORNEIO
O Torneio não poderá aceitar inscrições que ultrapassem o limite estabelecido na tabela abaixo. Essa
Tabela está de acordo com o calendário de eventos de 2021 da FPGOLFE e estabelece o número máximo
de jogadores que poderá ser aceito, de acordo com a quantidade de buracos de cada campo.
meses
9 buracos 18 buracos 27 buracos 36 buracos
95
135
201
218
► JAN / FEV / MAR
90
126
201
252
► ABR / MAI
90
126
189
252
► JUN (2 primeiras semanas)
85
117
174
232
► JUN (2 últimas semanas)
85
117
174
232
► JUL / AGO
90
144
198
264
► SET/OUT
95
144
216
288
► NOV / DEZ
2. CATEGORIAS E MODALIDADE DE DISPUTA
Para que o torneio/evento seja considerado válido para o Ranking Paulista Masculino e Feminino POR
HANDICAP-INDEX, agora denominado RANKING HCP, o clube anfitrião deverá considerar todas as faixas
previstas no aludido ranking, respeitando-se obviamente a programação desses torneios definidos para
as categorias Masculina e/ou Feminina. Para fins de premiação (pelo net), as categorias, por handicap,
serão:
MASCULINA







FEMININA

até 8,5
8,6 – 14,0
14,1 – 19,4
19,5 – 25,7
Acima de 25,7




até 16,0
16,1 – 25,7
 Acima de 25,7

Nas categorias acima os torneios serão jogados em 36 buracos, stroke play ou stableford. A categoria
acima de 25,7 deverão ser jogadas na modalidade stableford, obrigatoriamente.
Somente será permitida a participação de jogadores em conformidade com o sistema mundial de Index,
em qualquer categoria., Index este publicado através do site Bluegolf sob a responsabilidade da
Confederação Brasileira de Golfe/FPGOLFE.
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Não será permitido a nenhum jogador/a reduzir seu index para participar de quaisquer das categorias
acima.
Ser publicado no programa, o nome do Diretor do Torneio indicado pela FPGOLFE, o qual será
responsável por todas as questões relativas à parte técnica, incluindo marcações de campo e de
bandeiras junto com o árbitro oficial.
3. VISTORIA DO CAMPO
a. A Diretoria Técnica da FPGOLFE através de um de seus representantes ou indicado fará a vistoria
oficial do campo no prazo mínimo de até 60 dias antes do início da competição, cabendo aos clubes
seguir as instruções da FPGOLFE após a emissão do laudo de vistoria técnica não inserindo qualquer tipo
de alteração no campo em questão;
b. Os clubes ainda deverão manter equipe de manutenção nos dias dos eventos para os serviços
rotineiros e emergenciais;
c. A critério da Diretoria Técnica da FPGOLFE poderá ser criada uma comissão para executar as vistorias;
d. Após a vistoria oficial da FPGOLFE nenhuma obra ou reparo poderá ser efetuado no campo, exceto
aquelas definidas por ocasião da vistoria oficial da FPGOLFE. E no caso deste item não ser devidamente
seguido, a FPGOLFE se reserva o direito de cancelar a validade do evento para o RANKING HCP.
e. Como regra geral, os torneios deverão ser jogados em “Tees” com distância inferior a 6.800 jardas,
salvo situações excepcionais de responsabilidade da FPGOLFE.
4. PRAZO DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO
a. Submeter a circular do evento com prazo de no mínimo 60(sessenta) dias antes do início da
competição para apreciação e aprovação prévia da FPGOLFE;
b. Após a aprovação da FPGOLFE no prazo de 3(três) dias úteis, a circular e a Ficha de Inscrição deverão
ser enviadas pelo clube anfitrião a todos os clubes filiados;
c. A FPGOLFE deverá publicar em seu site a respectiva circular com no mínimo 40(quarenta) dias corridos
antes do início da competição.
d. Todos os programas dos abertos com validades para ranking deverão seguir o modelo adotado pela
FPGOLFE.
5. INSCRIÇÃO
a. Aceitar somente a inscrição de jogadores que tenham seus “Handicaps Index” em sua respectiva
categoria e que estejam de acordo com o regulamento do RANKING HCP – Masculino e Feminino 2021;
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b. Considerar devidamente inscrita somente o/a jogador/a que tenha feito sua inscrição conforme as
normas do regulamento expedido para este fim;
c. Fica estabelecido que os prazos para inscrição dos 5(cinco) primeiros colocados de cada categoria do
RANKING HCP 2021 serão definidos através dos programas dos campeonatos abertos válidos para o
mesmo;
d. Para os/as jogadores/as de outros estados, estes/as somente poderão participar dos eventos válidos
para o RANKING HCP, desde que em seu handicap índex tenham no mínimo 6 (seis) jogos disputados em
seu estado de origem nos últimos 6 (seis) meses.
e. Poderão ser aceitas inscrições de participantes residentes no exterior desde que em conformidade
com o sistema mundial de handicap index. .
6. VALOR DA TAXA DE INSCRIÇÃO
a. O valor limite para a taxa de inscrição para os eventos válidos para o RANKING HCP 2018 não poderá
ultrapassar:
• Torneio de 2 (dois) dias até o limite de:
R$580,00(quinhentos e oitenta reais)
• Torneio de 3 (três) dias até o limite de:
R$735,00 (setecentos e trinta e cinco reais))
Estes valores se aplicam a todas as categorias, e nas etapas em que a Categoria Adulto Feminina
estiver disputando juntamente com a Categoria Masculina, o desconto na taxa de inscrição das
jogadoras será opcional. Juvenis terão direito a desconto de 50% da taxa de inscrição, acima,
sendo a competição válida para o Ranking Nacional/Mundial Adulto, a taxa de inscrição para
juvenis não poderá ser superior a R$150,00(cento e cinquenta reais).
Quaisquer custos adicionais para a participação dos eventos deverão ser descritos à parte da
taxa de inscrição e não poderão ser considerados como obrigatórios.
b. Aos 5 (cinco) primeiros/as colocados/as no RANKING HCP, em cada categoria, além da garantia da
reserva da inscrição até um determinado prazo, será concedido um desconto no valor da taxa de
inscrição seguindo-se os seguintes porcentuais:
➔
1º colocado= desconto de 30%
da taxa de inscrição;
➔
2º colocado= desconto de 25%
da taxa de inscrição;
➔
3º colocado= desconto de 20%
da taxa de inscrição;
➔
4º colocado
desconto de 15%
da taxa de inscrição;
➔
5º colocado
Desconto de 10%
da taxa de inscrição;
c. A determinação dos beneficiários desse desconto é fixa na colocação do (a) jogador (a), de
conformidade com o ranking valido para tal.
;
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d. Para o primeiro torneio aberto da temporada de 2021 a definição dos primeiros colocados de cada
categoria será com base na classificação final do RANKING da temporada 2020;
e. Nas etapas em que a Categoria Adulto Feminina estiver disputando juntamente com a categoria
Masculina, o desconto na taxa de inscrição das jogadoras será opcional, e sobre o valor reduzido
aplicar-se-á os percentuais de descontos às 5 (cinco) primeiras colocadas em cada categoria.
f. Aos 5 primeiros do ranking será concedida garantia da reserva da inscrição até um determinado prazo.
7. DURAÇÃO DO TORNEIO
a. Todos os torneios válidos para o RANKING HCP serão disputados em torneios com no mínimo 36 (trinta
e seis) buracos;
b. Na eventualidade deste vir a ser disputado em menos buracos do que inicialmente previsto (limite
mínimo de 18 buracos), por motivos de força maior, exemplo: chuvas torrenciais, raios, vendavais,
etc., valerão para o Ranking os pontos obtidos nos dias jogados e declarados válidos.
8. COMISSÃO ORGANIZADORA
a. Manter na Comissão Organizadora um representante da FPGOLFE que poderá participar de toda a
parte organizacional do evento;
b. Este representante será responsável em conjunto com os clubes pela emissão do programa do evento,
pelos Horários de Saídas, publicação de resultados e outras necessidades concernentes.
9. SOLICITAÇÃO DE ÁRBITROS DA FPGOLFE
Para a temporada 2021 se faz necessária presença de pelo menos um árbitro indicado pela FPGOLFE no
evento; a comissão de árbitros deverá ser composta por árbitros oficiais podendo-se incluir os árbitros
que pertencem ao clube de origem.
a. Solicitar por escrito a FPGOLFE, com antecedência de 50 (cinquenta) dias, a indicação de árbitro
pertencente à Comissão Oficial de Árbitros da FPGOLFE quando da vistoria do campo e realização de
evento, colocando à disposição do mesmo:

Golf Car;

Espaço/sala para montagem da sala de árbitros;

Sirene ou rojões para interrupção dos jogos caso necessário;

Indicação de até 2 nomes para integrar a comissão de árbitros, de preferência que não estejam
participando dos jogos;

Minuta das regras locais;

Alimentação necessária / transporte e hospedagem.
b. Efetuar o pagamento de valor de uma inscrição por dia trabalhado (valor mínimo de uma taxa de
inscrição dia), alimentação, estadias e mais as despesas com deslocamento (quilometragem) ao valor de
R$ R$ 1,00 o km rodado para o Árbitro oficial e meia taxa de inscrição pelo dia de preparação do campo.
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c. Este pagamento deverá ser efetuado ao Árbitro contratado;
d. Sob orientação e indicação da FPGOLFE, o árbitro será o responsável pela marcação do campo, seleção
de tees e bandeiras, pela elaboração e remessa da súmula esportiva ao TJD e a FPGOLFE e terá o prazo
de 5 (cinco) dias úteis para a entrega de tal documento, devendo também remeter uma cópia do
documento em questão ao clube organizador do evento. Tais funções poderão também ser exercidas
pela diretoria técnica da FPGOLFE, caso esteja presente no torneio.
10. INTERVALOS DE HORÁRIOS DE SAÍDA
a. Estabelecer intervalos de no máximo 9 minutos entre os grupos de jogadores;
b. Cada grupo de jogador deve ter no máximo 3(três) e no mínimo 2(dois) jogadores;
c. As saídas poderão ocorrer também pelo tee do buraco 10, quando possível;
d. O horário de saída deverá ser necessariamente elaborado da seguinte forma: na ordem de seu
handicap index para o 1º dia, ordem de classificação para o 2º dia e assim sucessivamente. Quaisquer
exceções serão de responsabilidade exclusiva da FPGOLFE.
11. VALIDADE NA PONTUAÇÃO PARA O RANKING HCP
a. Somente serão considerados válidos os pontos dos/as jogadores/as em jogos de suas categorias e
realizados no mesmo período;
b. Caso a condição contida no item 10 acima não seja obedecida para alguma categoria, a categoria em
questão não pontuará para o Ranking por Handicap;
c. Terão direito a pontuar para o Ranking HCP somente os/as jogadores/as com handicaps index oficiais
da FPGOLFE e que apresentem 6 cartões em período mínimo de 2 meses e máximo de 2 meses que
antecedem ao mês da competição.
d. Os handicaps serão ajustados durante a competição de acordo com o sistema mundial de handicap
index. Alem disso, a FPGOLFE também se reserva o direito de conferir o handicap de todos/as os/as
jogadores/as antes e durante a competição, e eventualmente fazer ajustes adicionais nos mesmos se
encontrar alguma discrepância, antes e durante a competição. Os jogadores cujos handicaps sejam
modificados não mudarão de categoria durante a competição.
e. A pontuação dos torneios abertos deverão obedecer ao Regulamento do Ranking Paulista Por
Handicap Index.
f. Será liberada a utilização de medidores de distância, ESTRITAMENTE na regra do golfe.
12. CERIMÔNIA DE PREMIAÇÃO
a. Fica a critério do clube permitir ou não a premiação (troféu) aos melhores colocados de cada categoria
caso não possuam em seu Handicap Index a quantidade mínima de 6 cartões, Categorias Masculina e
Feminina = nos 180 dias do prazo fixado para a validade do handicap para o torneio;
Tel: 0.xx.11.5070-4700 – Site: http://www.fpgolfe.com.br - E-mail: fpgolfe@fpgolfe.com.br
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b. O atleta premiado que estiver ausente durante a cerimônia da entrega de prêmios será
automaticamente desclassificado e seus pontos serão entregues ao/a jogador/a subsequente na
classificação do evento; salvo por motivos de força maior devidamente comprovados e autorizado
pelo clube organizador do evento.
c. Os prêmios não serão cumulativos nas respectivas categorias.
13. COBERTURA DE MÍDIA
Caso seja necessário, colocar à disposição, um Golf-Car às Assessorias de Imprensa que normalmente
cobrem os eventos.
14. ELABORAÇÃO DA SÚMULA DO TORNEIO
É responsabilidade do árbitro oficial do evento elaborar e enviar ao TJD - Tribunal de Justiça Desportiva
da FPGOLFE, após o encerramento de seu campeonato aberto, a Súmula Esportiva devidamente
preenchida (Anexo 1) no prazo de 5 dias úteis após o encerramento do evento.
15. RECOMENDAÇÕES ADICIONAIS
a. Recomendamos aos jogadores dos clubes filiados que utilizem os sapatos de pregos de borracha “SOFT
SPIKE”. Nos eventos oficiais da FPGOLFE somente será permitido o uso de sapatos de pregos de
borracha “SOFT SPIKE”;
b. Cumprir todas as determinações do manual de instruções de eventos emitido pela FPGOLFE;
c. Em todos os eventos serão aplicadas as regras de etiqueta de acordo com as regras de golfe.
16. Quando houver greens provisórios em campos anfitriões para eventos oficiais do calendário FPGOLFE
com previsão para o Ranking HCP, ESSES EVENTOS NÃO SERÃO CONSIDERADOS VÁLIDOS PARA O
RANKING.
17. LANÇAMENTO DOS CARTÕES DE JOGOS
a. Será adotado critério a ser valido a partir de 1 de janeiro de 2020 de acordo com o sistema
mundial de handicap.
b. Os cartões a serem entregues aos participantes dos eventos organizados pelos clubes deverão
informar:
▪ Nome jogador/a;
▪ Data do jogo;
▪ Handicap Index jogador/a;
▪ Código do handicap índex jogador/a;
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18. OUTRAS DISPOSIÇÕES
Somente serão aceitos como válidos para o RANKING HCP os torneios que:
a. Tiverem suas inscrições abertas através do site da FPGOLFE disponíveis aos atletas enquadrados nas
normas do programa;
b. Obedeçam aos itens constantes deste Regulamento aprovado pelo Conselho Arbitral FPGOLFE;
c. Para as desistências não justificadas dos atletas inscritos poderão ser aplicadas as seguintes normas,
a critério do clube anfitrião:
▪ Não poderão jogar o mesmo evento no ano seguinte;
▪ Estarão suspensos de participar dos próximos 3(três) abertos constantes do calendário da
FPGOLFE;
▪ Além das penalidades acima, os/as beneficiados/as farão o pagamento da taxa de inscrição.
19. HANDICAP-INDEX
A FPGOLFE aplicará todos os critérios do “Programa Tee do 1” – “Cartilha da Comissão de Handicapindex da FPGOLFE” e determinações da Confederação Brasileira de Golfe que fazem os controles dos
handicaps índex dos/das jogadores/as participantes dos eventos oficiais e oficializados pela FPGOLFE.
A FPGOLFE também se reservará o direito de conferir o handicap de todos/as os/as jogadores/as
antes e durante a competição, e eventualmente fazer ajustes nos mesmos até mesmo durante a
competição, se encontrar alguma discrepância ou caso resultados anormais sejam verificados.
20. Para determinar o campeão e demais colocações de acordo com as normas da USGA e FPGOLFE
serão adotados os seguintes critérios:
✓
✓
✓
✓

Torneio de 18 buracos: últimos 9, 6, 3, e 1 buracos (jogados);
Torneio de 36 buracos: últimos 18, 9, 6, 3, e 1 buracos (jogados);
Torneio de 54 buracos: últimos 36, 18, 9, 6, 3, e 1 buracos (jogados).
Caso haja jogadores saindo por multiplos tees no último dia (por exemplo saidas simultâneas do 1 e
do 10, ou shot gun), o desempate se dará pelos os buracos de 10-18, 13-18, 15-18, e buraco 18.
✓ Caso persista o desempate, serão usados os últimos 6, 3 e 1 buracos da primeira volta do último dia.
✓ Os handicaps serão usados de forma proporcional (inclusive fração) para utilização dos critérios de
desempate.
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21. Ter comissão de handicap Index devidamente cadastrada na FPGOLFE
22. Estar aplicando as novas normas de handicap Index determinada pela CBG e Instituições
Internacionais.
23. OS CLUBES QUE NÃO ESTIVEREM EM DIA COM A FPGOLFE EM SUAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS E
SUAS COMISSÕES DE HANDICAP-INDEX IMPLANTADAS E ATUANTES, NÃO TERÃO APOIO
ORGANIZACIONAL EM SEUS ABERTOS E CONSEQUENTEMENTE O EVENTO PERDERÁ A SUA VALIDADE
PARA TODOS OS RANKINGS.
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ANEXO 1 = SÚMULA ESPORTIVA

A RESPONSABILIDADE DE PREENCHIMENTO DESTA SÚMULA É DO ÁRBITRO
OFICIAL DO EVENTO
EVENTO:
DATA:
LOCAL:
1.

NÚMERO DE PARTICIPANTES

Cat. Masculina
 SCRATCH ...................................
 HCP Index até 8,5 ......................
 HCP Index 8,6 a 14,0 ...............
 HCP Index 14,1 a 19,4 ................
 HCP Index 19,5 a 25,7 ................
 HCP ___ a ___ (outras categorias)
Cat. Feminina
 SCRATCH ..................................
 HCP Index até 16,0 ....................
 HCP Index 16,1 a 25,7 ................
 HCP ___ a ___ (outras categorias)
2.

Inscritos
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
Inscritas
(
)
(
)
(
)
(
)

Compareceram 1O dia
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
Compareceram 1O dia
(
)
(
)
(
)
(
)

COMISSÃO DE ÁRBITROS

1O Dia: ...........

2O Dia: ...........

3O Dia: ...........

4O Dia: ...........
3.

SUSPENSÃO DE JOGO

Houve suspensão de jogo(s) por causa de chuva?
SIM (
)
NÃO (
)
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4.

IDENTIFICAÇÃO DIAS SUSPENSÃO/CHUVAS

Se afirmativo, quais dias?

1O Dia: .......
2O Dia: .......
3O Dia: .......
4O Dia: .......

5.

_________hs
_________hs
_________hs
_________hs
_________hs
_________hs
_________hs
_________hs
_________hs
_________hs
_________hs
_________hs

até
até
até
até
até
até
até
até
até
até
até
até

_________hs
_________hs
_________hs
_________hs
_________hs
_________hs
_________hs
_________hs
_________hs
_________hs
_________hs
_________hs

OCORRÊNCIA COM REGRAS

OCORRÊNCIA -1-

OBS.:

=> CITAR JOGADORES E FATOS
=> CITAR SOLUÇÃO DO ASSUNTO, INCLUINDO A REGRA.

OCORRÊNCIA -2-

OBS.:

=> CITAR JOGADORES E FATOS
=> CITAR SOLUÇÃO DO ASSUNTO, INCLUINDO A REGRA.

OCORRÊNCIA -3-

OBS.:

=> CITAR JOGADORES E FATOS
=> CITAR SOLUÇÃO DO ASSUNTO, INCLUINDO A REGRA.
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OCORRÊNCIA -4-

OBS.:
6.

=> CITAR JOGADORES E FATOS
=> CITAR SOLUÇÃO DO ASSUNTO, INCLUINDO A REGRA.

VALIDADE DESTA SÚMULA
Para que esta súmula tenha validade, favor remeter anexos, os seguintes documentos:
 6.1 Horários de saídas dos 2(dois) dias ou mais de jogo;
 6.2. Regras Locais;
 6.3 Relação dos/as jogadores/as inscritos/as;
 6.4 Resultados finais da competição.
 6.5 Relação dos jogadores que não compareceram ao 1O dia de competição;
 6.6 Relação dos jogadores que não compareceram aos demais dias de jogos e que estavam
inseridos nos horários de saídas.
NOME E ASSINATURA DO ÁRBITRO
LOCAL

DATA
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