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CLUBES PARTICIPANTES
Estarão aptos a participar do evento todos os clubes filiados à Federação Paulista de Golfe que
estejam em dia com suas obrigações.
REGULAMENTO TÉCNICO
1. O Torneio Interclubes Por HANDICAP INDEX 2020 será disputado pelos clubes filiados à Federação
Paulista de Golfe.
2. O número de representantes de cada clube nas rodadas será de no máximo 4(quatro), e no mínimo
2(dois);
Somente poderão participar das etapas os jogadores que estiverem de acordo com as condições
deste regulamento. Fica vetada a participação em qualquer uma das etapas aos jogadores que não se
enquadrem conforme os limites dos handicaps índex e que não tenham os 6 cartões necessários
publicados nos últimos 180 dias de acordo com a convocação emitida pela FPG, sendo obrigatório 4
cartões do seu clube de origem e no caso daqueles clubes que não possuem campo, estes deverão
definir um clube que será considerado como o de seu mando para a apresentação dos 4 cartões nos
últimos 180 dias.
3. Somente será permitida a participação de jogadores que tenham handicap index oficial e que sejam
sócios dos clubes e que seus clubes tenham Comissão de Handicap Index cadastrada na FPF aos quais
estejam representando, e com seu index registrado no mesmo no mínimo 3 meses antes da etapa em
questão ou jogos das etapas semifinais ou finais, e que tenham no mínimo 6 jogos em seu cartão de
“Handicap Index” nos últimos 180 dias de acordo com a convocação da FPG.
3.1 – Para os clubes sem campos oficiais estes deverão no ato de sua inscrição, definir o campo de
jogo na hipótese de estar jogando as semifinais e finais da competição, bem como ter em seu extrato
de jogos publicado no bluegolf da Confederação Brasileira de Golfe/ Federação Paulista de Golfe 4
(quatro) de seus jogos disputados em seu campo indicado. Este critério será aplicado em todos os
jogos (etapas classificatórias, semifinal e final) do evento, incluindo os demais clubes com campo
oficial.
A Federação Paulista de Golfe aplicará todos os critérios do sistema mundial de handicap index e
determinações da USGA/R&A/, que fazem os controles dos handicaps índex dos jogadores
participantes dos eventos oficiais e oficializados pela FPG. A FPG também se reserva o direito de
conferir o handicap de todos os jogadores antes e durante a competição, e eventualmente fazer
ajustes nos mesmos se encontrar alguma discrepância. Caso o clube tenha feito etapas seletivas
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internas para classificação para jogar qualquer fase da competição, a FPG poderá solicitar os
resultados destas seletivas, tanto antes como após a realização da etapa em questão.
4. Não será permitido ao jogador representar clubes diferentes em uma ou mais rodadas e/ou
categorias, durante a temporada de 2020.
5. Não haverá limite de idades.
6. Somente poderão participar da competição, jogadores que tenham no mês da etapa, index entre
8,6 e 22,1. (limitada a soma de “Handicap Index” a 66,6 por equipe).
Na impossibilidade da equipe se apresentar com o número estabelecido de jogadores nas etapas
classificatórias, o limite de handicap - índex será:

6.1 com a participação de até 2 atletas, a soma estará limitada a:
1 representante de handicap limite de 22,1 ou inferior a este número
1 representante de handicap com índex 16,7 ou inferior a este número

6.2 com a participação de até 3 atletas, a soma estará limita a:
1 atleta de handicap limite de 22,1 ou inferior a este número
1 atleta de handicap índex de 19,2 ou inferior a este número
1 atleta de handicap índex de 16,6 ou inferior a este número
7. Os jogadores participantes do Interclubes Adulto Scratch na temporada de 2020, NÃO PODERÃO
PARTICIPAR DA COMPETIÇÃO.
8. Para a apresentação dos nomes dos jogadores nas rodadas, os clubes deverão utilizar a ficha de
inscrição apropriada, a qual será enviada pela FPG ou poderá ser preenchida via Internet,
oportunidade na qual também deverá ser informado o número de jogadores que participarão do
almoço de confraternização no encerramento da etapa.
As inscrições das rodadas serão aceitas somente se enviadas com antecedência mínima de 3(três)
dias.
As substituições dos jogadores somente serão feitas junto ao Diretor ou representante da Federação
Paulista de Golfe na rodada, com antecedência de 15 minutos antes da saída da primeira turma.
Estas substituições somente poderão ser feitas pelo capitão do time ou do clube em questão.
8A. Para o caso de um clube NÃO SE APRESENTAR COM UM MÍNIMO DE 2 JOGADORES a uma das
etapas da primeira fase, este terá a PONTUAÇÃO MÍNIMA do evento, MAS esta pontuação será de
0(zero) ponto e não poderá ser descartada ao final do evento (etapa classificatória).
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9. O Interclubes por “HANDICAP INDEX” 2020 será disputado em duas fases, sendo que na primeira,
jogar-se-á a modalidade “Stroke Play” NET e, na segunda fase, “Match Play” Net. (modalidade e
condições de acordo com a disputa da Copa Los Andes).
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10. PRIMEIRA FASE:
Na primeira fase (“Stroke Play”), os clubes jogarão entre si em 8(oito) rodadas, conforme calendário,
valendo os 2(dois) melhores resultados de cada equipe;
Apurado o resultado da soma dos 2 melhores resultados de cada clube, estes receberão pontos assim
distribuídos:
1.
6.
20
7
2.
7.
15
6
3.
8.
12
5
4.
9.
10
4
5.
10.
8
3
►

Finalizadas as 8(oito) primeiras rodadas da valerão os resultados das 8(oito) etapas, sendo que
os clubes colocados em 1º, 2º, 3º e 4º lugares, passarão à disputa da 2ª fase.
►
No caso de empates entre os clubes em cada rodada, será válido o 3º Cartão, e em persistindo
o empate, o 4º cartão. Se ainda houver empate considerar-se-á vencedor o clube que obtiver o
melhor resultado entre os 4(quatro) jogadores; caso ainda persista o empate, será considerado o
resultado entre os 2(dois) melhores de cada clube, dos últimos 9, 6, 3, e 1 buracos (jogados). Caso
haja jogadores saindo por multiplos tees (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. Serão
utilizados os handicaps proporcionais (inclusive fração) para aplicação dos critérios de desempate.
No caso de empates após as rodadas de classificação (1ª fase) para apurar os colocados, será
considerado para o desempate: (a) soma dos pontos das últimas 4 etapas, em persistindo o empate
soma dos pontos das 3 últimas rodadas, ainda persistindo melhor ponto da última rodada).
Para as etapas semifinal e final o critério de desempates dar-se-á:
a) Somas dos pontos obtidos nos dois confrontos;
b) Soma dos pontos grandes ex: 6/5
c) Soma dos pontos pequenos ex: 5/6
d) EM pesistindo o empate um jogo match play entre dois jogadores um de cada equipe na
modalidade sudden death valendo o gross score.
►

Os clubes anfitriões oferecerão na primeira fase, um café da manhã e almoço aos visitantes e
1 balde com no mínimo 30 bolas no Driving-Range.
►
Quanto a outras despesas ficarão a critério de cada clube;
►
Todas as saídas da 1ª fase terão início às 9h00 – Shot Gun.
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11. DISPUTA DOS JOGOS DAS FASES SEMI-FINAL E FINAL:
Após a conclusão da 1ª fase estarão classificados para a semi-final, os clubes colocados em 1º, 2º, 3º e
4º lugares que disputarão jogos na modalidade “MATCH PLAY” (NET) sendo:
SEMIFINAL 1º x 4º
Para a definição dessa fase, os jogos serão realizados em esquema de Ida e de Volta

2º x 3º

FINAL

Para decisão do título se confrontarão os vencedores dos 2 jogos.

OS JOGADORES DISPUTARÃO A FASE FINAL COM O MENOR HCP-INDEX QUE JOGARAM AS
CLASSIFICATÓRIAS, OU O SEU ATUAL SE ESTE FOR MENOR QUE AQUELE DAS ETAPAS
CLASSIFICATÓRIAS.
A. A disputa da SEMI-FINAL e FINAL acontecerá de acordo com as condições abaixo:
Só poderão disputar as fases semi-finais e finais jogadores que tiverem participado de ao menos uma
etapa da primeira fase.
Os clubes poderão inscrever para cada dia:

Até 8 jogadores com “HCP Index” 8,6 a 22,1, sendo que a soma dos “HCPs Index” não poderá
ultrapassar 133,2

Ou até 5 jogadores com “HCP Index” 8,6 a 22,1, sendo que a soma dos “HCPs Index” não
poderá ultrapassar 82,5;

Ou até 4 jogadores com “HCP Index” 8,6 a 22,1, sendo que a soma dos “HCPs Index” não
poderá ultrapassar 66,6.

Em qualquer caso, o jogador inscrito para a fase final e semi-final jogará com o menor
handicap que tiver participado em etapas da primeira fase.
B. FORMA DE DISPUTA:
• PERÍODO DA MANHÃ = 2 DUPLAS
MATCH PLAY = batidas alternadas (Net Score); a definição do HCP-index da dupla dar-se-á através
da soma dos HCPs, dividida por 2;
As duplas poderão ser formadas até o limite de 36 soma de HCP (dentre os jogadores inscritos);
• PERÍODO DA TARDE = SIMPLES
MATCH PLAY = individual - Net;
Serão 4 jogos entre os clubes sendo que a soma dos 4 jogadores não poderá ser superior a
“Handicap-Index” de 66,6;
•

PONTUAÇÃO:
⚫
VITÓRIA: 02 pontos
⚫
EMPATE: 01 ponto

⚫

DESEMPATE: 1º critério:
2º critério:

pontos grandes
pontos pequenos
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⚫

DERROTA: 00 ponto

C. JOGOS DA SEMI-FINAL:
SÉRIE 1: 1º x 4º
JOGO IDA

03.11.2020

campo do 4º colocado

JOGO VOLTA

24.11.2020

campo do 1º colocado

SÉRIE 2: 2º x 3º
JOGO IDA

03.11.2020

campo do 3º colocado

JOGO VOLTA

24.11.2020

campo do 2º colocado

FINAL
JOGO IDA

07.11.2020

JOGO VOLTA

14.11.2020

Para efeito de escolha do local na fase final, o mando de jogo obedece à classificação da 1ª fase,
sendo que o jogo de volta será na casa do melhor classificado da 1ª fase. A Federação Paulista de
Golfe poderá, após vistoria técnica, alterar o local de jogos das etapas semifinal e final caso os campos
não apresentem as condições ideais para a disputa das partidas.
Os clubes mandantes nas etapas SEMIFINAIS e FINAIS abrirão seu campo para treino sem custo de
green fee à Equipe que irá se confrontar com os mesmos.
12. PREMIAÇÃO DO INTERCLUBES AO FINAL DA TEMPORADA:
Será realizada imediatamente após o encerramento do último jogo da final.
• Clube e jogadores: 1º lugar


Somente para jogadores que
disputarem a rodada FINAL

• Clube : 2º lugar
Medalhas para os integrantes
da Equipe

13. UNIFORMES:
•
Os clubes participantes deverão se apresentar devidamente uniformizados compostos com
camisas/bermudas desde a 1ª Rodada do evento e poderão estampar “logos” de patrocinadores nos
uniformes, em especial nas semifinais e finais.
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•

Caso a FPG consiga obter patrocínio para os uniformes, seu uso será obrigatório e os
resultados dos jogadores que não estiverem devidamente uniformizados durante as rodadas, não
serão computados para a equipe, valendo o último escore individual do dia.
14. DATAS E LOCAIS:
Datas e locais da realização do Interclubes por “HANDICAP INDEX” 2020 1ª e 2ª fases, conforme
Calendário 2020 (vide schedule calendário no final deste regulamento); sendo que para a primeira
fase serão considerados os 8(oito) clubes escolhidos pela FPG que disputaram a competição em 2019,
dentre aqueles que confirmem por escrito a cessão do campo e condições de custos quitados pela
FPG.
OBSERVAÇÃO IMPORTANTE:
Quaisquer alterações de datas nas duas fases da competição somente ocorrerão com a aprovação
unânime dos clubes participantes.
15. HORÁRIOS SIMPLES E DUPLAS:
Os jogos na 1ª fase começarão sempre às 09h00 – SHOT GUN e, na 2ª fase serão definidos pela
Diretoria Técnica da Federação Paulista de Golfe.
16. PRÊMIOS:
✓
Na primeira fase serão premiados: os dois JOGADORES com melhor resultado Net e o CLUBE
vencedor da etapa.
✓
No caso do jogador, quando houver empate, será adotado o seguinte critério para o
desempate:
a) últimos 9 buracos
b) últimos 6 buracos
c) últimos 3 buracos
d) último buraco
e) sorteio
Caso os jogadores e clubes vencedores da etapa não estejam presentes à cerimônia da entrega de
prêmios, os pontos serão computados, porém as taças permanecerão no clube anfitrião pelo período
de 30 dias; passado este prazo, o prêmio ficará definitivamente com o clube que cedeu o campo para
a disputa, o qual poderá utilizá-la para um evento de seu interesse.
17. TAXA DE INSCRIÇÃO ANUAL POR CLUBE:
O valor da taxa de inscrição anual para participação do 18º Torneio Interclubes COM HANDICAP
INDEX Masculino do ESP (temporada 2020) será de R$3.940,00 (treis mil e novecentos e quarenta
reais) por equipe, valor que deverá ser quitado até 10.02.2020.
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18. PARTICIPAÇÃO DA FPG NAS DESPESAS COM ALMOÇO/CAFÉ DA MANHÃ
Federação Paulista de Golfe colaborará com as despesas de almoço com o valor de R$5.500,00
(cinco mil quinhentos reais) por etapa/rodada, valor este destinado ao clube anfitrião que oferecerá
aos jogadores participantes da etapa café da manhã e almoço, agua no campo em 2 pontos,
refrigerantes, as demais bebidas serão de responsabilidade de cada jogador e para os clubes
anfitriões nas etapas semifinais e finais o valor será de R$800,00 (oitocentos reais).
19. REGRAS DE ETIQUETA:
Serão aplicadas ao evento as regras de etiqueta de acordo com as regras de golfe mais as regras do
Regulamento do Ranking Paulista Por Handicap-Index.
20. USO DE CARRO DE GOLFE:
Para as rodadas da primeira fase: será permitido o USO de CARRO DE GOLFE, desde que
compartilhado. Para as etapas semifinais e finais: será permitido, a critério do clube anfitrião, desde
que disponibilizado sem custo para todos os jogadores.
Penalidade para o descumprimento desta regra: DESCLASSIFICAÇÃO.
21. USO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRÔNICOS:
Para todas as rodadas: será EXPRESSAMENTE PROIBIDO o uso de telefones fixo e celular, pager, walkman, IPods e quaisquer outros equipamentos eletroeletrônicos similares, EXCETO EM CONDIÇÕES
EXCEPCIONAIS para o bom andamento do jogo; tal procedimento será considerado desde que seja
feita comunicação a um árbitro oficial no dia do torneio.
Penalidade para o descumprimento desta regra: 1ª ocorrência, advertência; 2ª ocorrência,
DESCLASSIFICAÇÃO.
22.
O clube escolhido para receber uma etapa que eventualmente não seja realizada estará
automaticamente desclassificado da competição para o restante das rodadas e/ou fases posteriores.
(A única escusa aceita para a não realização será de ordem técnica no que se refere à condição de
campo após avaliação da Federação Paulista de Golfe).
Caso os clubes classificados para as semifinais e finais não compareçam ao evento serão excluídos da
participação da competição na temporada seguinte.
23.
Fica automaticamente vetada a realização das etapas do torneio àqueles campos que sejam
reprovados pela vistoria técnica da FPG.
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24. Calendário proposta para a temporada de 2020:
1ª rodada
19 fev
CLUBE DE CAMPO DE SÃO PAULO
2ª rodada
25 mar
ARUJÁ GOLF CLUBE
3ª rodada
15 abr
ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA SÃO JOSÉ
4ª rodada
27 mai
SÃO FERNANDO GOLF CLUB
5ª rodada
24 jun
PORTAL JAPY GOLF CLUB
6ª rodada
22 jul
PL GOLF CLUBE
7ª rodada
26 ago
GUARUJÁ GOLF CLUB
8ª rodada
23 set
IMPERIAL GOLF CLUB
Em caso de não aceitação pelos clubes indicados acima, a ordem de substituição será:
1. São Francisco Golf Club
2. Sapezal Golf Club
3. Santos São Vicente Golf Club
4. Vista Verde Golf Club
Nas SEMIFINAIS e FINAIS, por deliberação do Diretor do Torneio que será indicado pela FPG, poderá
ser liberado o USO DE GOLF CART a todos os participantes.
Para o caso de chuvas torrenciais que não possibilitem condições de jogo e/ou necessidades internas
dos clubes, os capitães dos clubes participantes, com o aval da Federação Paulista de Golfe poderão
alterar a rodada para uma nova data, por meio de votação entre os capitães dos clubes participantes,
caso estejam todos reunidos ou por meio de consulta/resposta emitida pela FPG. Em quaisquer dos
casos valerá a resolução da maioria, cabendo o desempate a FPG.
**********************************************
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