
 

 
data: 06 de junho de 2021 – Domingo. 

 

local: SAPEZAL GOLFE CLUBE – FPGOLFE www.sapezalfgolfe.com.br  

Estrada Municipal do Sapezal, 2100 – Chácaras Alvorada – 

Indaiatuba - São Paulo 

Tel.: (19) 3894-1073 / (11) 9.4221-0807 / sapezal@fpgolfe.com.br  

 

modalidade: Scramble em 18 buracos. 

 

limite de vagas: 15 equipes contendo até 4 jogadores/as. 

 

composição da equipe: 

Mínimo de 3 jogadores/as com handicap index oficial + 1 jogador/a 

convidado/a que ainda não jogue golfe (A FPGOLFE irá fornecer a 

bolsa e tacos deste convidado/a). 

 

premiação: Serão premiadas as equipes colocadas até a 3ª posição. 

 

taxa de inscrição: Doação de no mínimo 1 cesta básica / por jogador/a (valor 

mínimo da cesta básica R$ 65,00) a ser entregue no Sapezal Golfe 

Clube na data do evento.  

As cestas básicas doadas serão remetidas a uma instituição de 

caridade a ser definida. 

 

inscrição 

procedimentos: 

Deverão ser feitas exclusivamente por ficha de inscrição 

devidamente preenchida e enviadas para o E-mail 

sapezal@fpgolfe.com.br ou WhatsApp (11) 9.4221-0807 

 até às 16h30 do dia 03/06/2021. 

 

inscrição 

encerramento: 

03.06.2021 - 5ª feira, às 16h30 ou até a data do preenchimento 

total das vagas, anterior à data limite. 

 

horário de saída: Shot Gun às 08h30, devendo os grupos estarem em seus tees de 

saídas neste horário. 

 

observações: CARTÃO DE JOGO: 

O responsável pelo cartão de jogo será o integrante com menor 

handicap index do grupo o qual deverá retirar o cartão de jogo 

junto a secretaria do Sapezal Golfe Clube ao chegar no clube no dia 

da competição. 

GOLF CART 

Deverão ser reservados pelo telefone (11) 9.9983-4041 

 

http://www.sapezalfgolfe.com.br/
mailto:sapezal@fpgolfe.com.br
mailto:sapezal@fpgolfe.com.br/


 
COVID-19: OBRIGATÓRIO: Leitura e cumprimento do Protocolo de 

competições da FPGOLFE que faz parte integrante deste 

regulamento. 

• A participação no presente torneio, implica na aceitação 

automática de todas as disposições do presente 

PROGRAMA / PROTOCOLO DE COMPETIÇÕES FPGOLFE – 

COVID-19 

 

LEMBRETE: 

a) Não tocar nas bandeiras de greens; 

b) Manter distância de 2 metros dos demais integrantes de 

sua equipe; 

c) Evitar aglomerações demasiadas junto a área de 

alimentação, driving range e outros locais do Sapezal Golfe 

Clube. 

 

social: Todas as informações relativas à confraternização serão 

comunicadas até o dia 03/06/2021. 

 

entrega de prêmios: A premiação será realizada logo após o término dos jogos. 

 

 

 

Contamos com a presença de todos/as  

 

SAPEZAL GOLFE CLUBE – FPGOLFE 


