
1 º  T O R N E I O

GOLFE SOLIDÁRIO
BRASIL

P R O G R A M A  E S P O R T I V O

Primeira Etapa

Modalidade

De 14 de agosto a 12 de setembro de 2021
(devendo ser os jogos realizados nos dias 14 e 15/08/2021,
21 e 22/08/2021, 28 e 29/08/2021, 4 e 5/09/2021
e 11 e 12/09/2021)

Stroke Play – 36 buracos
Os jogadores/as poderão jogar 2 voltas de 18 buracos, 
valendo a melhor volta para a classificação.

Classificação O/a primeiro/a colocado/a de categoria em cada clube. 

Adesão R$ 70,00 (setenta reais).

Doação R$ 180,00 (cento e oitenta reais) que serão convertido em cestas 
básicas.

Adesões Os clubes deverão fazer as adesões dos/as jogadores/as através do 
programa a ser informados até 48 horas anterior ao jogo, através da ficha 
de inscrição [link]

Na adesão deverá ser informada
Nome completo do/a jogador/a
Nº do código do index
Index oficial na data da inscrição
E-mail
Nº do celular com código de área

Obs: Na primeira fase, será considerado para efeito da conversão do 
Handicap o INDEX na data da inscrição, na FINAL NACIONAL, será 
considerado o index publicado no dia 18/9/2021.

Categorias

Masculino

CAT. SCRATCH
CAT. A) HCP até 9
CAT. B) HCP 10 a 16
CAT. C) HCP 17 a 24 
CAT. D) HCP 25 a 36

Feminino CAT. A) HCP até 15
CAT. B) HCP 16 a 30

Local Todos os clubes de Golfe do Brasil

De 21 de agosto a 19 de setembro de 2021

Modalidade Stroke Play – 36 buracos
Os jogadores/as poderão jogar 2 voltas de 18 buracos, 
valendo a melhor volta para a classificação.

Todos os clubes de Golfe do Brasil.Local

Categorias
Masculino

SCRATCH
A) HCP até 9
B) HCP 10 a 16
C) HCP 17 a 24 
D) HCP 25 a 36

Feminino

Classificação

Adesões

Inscrições

Doação

Obs: Na primeira etapa, será considerado para efeito da conversão do 
Handicap o INDEX  na data da inscrição, na FINAL NACIONAL, será 
considerado o index publicado no dia 18/9/2021.

R$ 70,00  (setenta reais).

R$ 180,00 (cento e oitenta reais) que serão convertido em cestas básicas

A) HCP até 15
B) HCP 16 a 30

 
Os clubes deverão fazer as adesões dos/as jogadores/as através da ficha
de inscrição que faz parte deste programa, diretamente a sua federação,
com cópia para o e-mail e.alvares@fpgolfe.com.br, com até 48 horas
anterior ao jogo.

Primeira Etapa

1º CAMPEONATO



Final Nacional

Modalidade

19 de setembro de 2021

Stroke Play

Os/as vencedores/as de cada categoria estarão classificados/as para 
jogar o 13º Campeonato Latino-americano a realizar-se de 1 a 6 de novem-
bro de 2021 no Iberostar Golf Club em Punta Cana – República Dominica-
na, com todas as despesas pagas.

Todos os resultados da primeira fase e final nacional deverão ser digitados 
no programa a ser apresentado aos clubes, cabendo aos mesmos o 
controle dos lançamentos.

Representantes
das Federações
na organização

1 representante de cada federação e 1 da CBGolfe

Diretor do Torneio MAURO GONÇALVES BATISTA 

Divulgação Caberá a cada federação regional a divulgação junto a seus clubes e 
jogadores/as, incluindo todos os veículos de comunicação disponível 
em seu estado (será disponibilizado material digital).

Contatos E-mail: mgb@fpgolfe.com.br;      
WhatsApp: 011 94334-3358 – Ellen Alvares

Comissão
de árbitros 

1 representante (de cada federação) e 1 representante (CBGolfe)
“Será criado um grupo no WhatsApp para a comissão de árbitros, sendo 
que as decisões proferidas por esta comissão serão soberanas”

Critério de
desempates
nas 2 fases

Para efeito nas duas fases da competição, serão considerados:
a) Resultado net últimos 9 buracos do campo;
b) Resultado net últimos 6 buracos do campo;
c) Resultado net últimos 3 buracos do campo;
d) Resultado net ultimo buraco do campo;
e) Sorteio.

Lançamento dos
resultados primeira
fase e final nacional

Campeonato
Latino-americano

Além dos classificados que representarão o Brasil no 13º Campeonato 
Latino-americano, o clube que tiver a maior doação em cestas básicas, 
através das taxas de adesão e patrocínios, terá como prêmio o envio de 
uma equipe composta por 4 (quatro) jogadores, para disputar o Torneio 
Interclubes Latino americano que será jogado em paralelo ao Campeonato 
Latino-americano com todos os benefícios acima mencionados, sendo que 
a montagem da equipe deverá ser composta de 1 jogador  index até 9, 1 
jogador index de 10 a 16, 1 jogador  index de 17 a 24 e 1 jogador index de 
25 a 36.

Premiação Especial

Local A Final Nacional deverá ser realizada em campo/s a serem definidos em 
conjunto com a federação a qual o clube está filiado. (Para validação da 
competição nesta fase deverá ter a participação de no mínimo 2 clubes 
jogando juntos).

Para os clubes diretamente filiados a CBGolfe, caberá a esta definir o 
local para a disputa da FINAL NACIONAL, e as demais providências 
quanto a competição.

25 de setembro de 2021

OBS.: Para os clubes diretamente filiados a CBGolfe, caberá a esta definir o 

na, com todas as despesas pagas.

1 jogador index até 9; 1 jogador index de 10 a 16; 1 jogador index de 17 a 24;
1 jogador index de 25 a 36. 

Latino-americano

 Além dos classificados que representarão o Brasil no 13º Latino-americano,
o clube que obter o maior valor arrecadado através das taxas de inscrições e patrocínios,
terá como prêmio o envio de uma equipe composta por 4 (quatro) jogadores, para disputa
o Torneio Interclubes Latino Americano que será jogado em paralelo ao Campeonato
Latino-Americano com todos os benefícios acima mencionados. Sendo que a montagem
da equipe deverá ser composta de: 

OBS.: Será criado um grupo no WhatsApp para a comissão de árbitros,
sendo que as decisões proferidas por esta comissão serão soberanas.

Modalidade

Local

Lançamento dos
resultados primeira
etapa e Final Nacional

Campeonato

Premiação Especial

Representantes
das Federações
na organização

Comissão
de árbitros 

Critério de
desempates
nas 2 etapas

Diretor do Torneio

Divulgação

Contatos

MAURO GONÇALVES BATISTA 

1 representante (de cada federação) e 1 representante (CBGolfe)

competição nesta etapa deverá ter a participação de no mínimo 2 clubes 

Todos os resultados da primeira etapa e final nacional deverão ser digitados 

Para efeito nas duas etapas da competição, serão considerados:

Net – Contra Par

Segunda Etapa
Final Nacional



Final Nacional

Modalidade

19 de setembro de 2021

Stroke Play

Os/as vencedores/as de cada categoria estarão classificados/as para 
jogar o 13º Campeonato Latino-americano a realizar-se de 1 a 6 de novem-
bro de 2021 no Iberostar Golf Club em Punta Cana – República Dominica-
na, com todas as despesas pagas.

Todos os resultados da primeira fase e final nacional deverão ser digitados 
no programa a ser apresentado aos clubes, cabendo aos mesmos o 
controle dos lançamentos.

Representantes
das Federações
na organização

1 representante de cada federação e 1 da CBGolfe

Diretor do Torneio MAURO GONÇALVES BATISTA 

Divulgação Caberá a cada federação regional a divulgação junto a seus clubes e 
jogadores/as, incluindo todos os veículos de comunicação disponível 
em seu estado (será disponibilizado material digital).

Contatos E-mail: mgb@fpgolfe.com.br;      
WhatsApp: 011 94334-3358 – Ellen Alvares

Comissão
de árbitros 

1 representante (de cada federação) e 1 representante (CBGolfe)
“Será criado um grupo no WhatsApp para a comissão de árbitros, sendo 
que as decisões proferidas por esta comissão serão soberanas”

Critério de
desempates
nas 2 fases

Para efeito nas duas fases da competição, serão considerados:
a) Resultado net últimos 9 buracos do campo;
b) Resultado net últimos 6 buracos do campo;
c) Resultado net últimos 3 buracos do campo;
d) Resultado net ultimo buraco do campo;
e) Sorteio.

Lançamento dos
resultados primeira
fase e final nacional

Campeonato
Latino-americano

Além dos classificados que representarão o Brasil no 13º Campeonato 
Latino-americano, o clube que tiver a maior doação em cestas básicas, 
através das taxas de adesão e patrocínios, terá como prêmio o envio de 
uma equipe composta por 4 (quatro) jogadores, para disputar o Torneio 
Interclubes Latino americano que será jogado em paralelo ao Campeonato 
Latino-americano com todos os benefícios acima mencionados, sendo que 
a montagem da equipe deverá ser composta de 1 jogador  index até 9, 1 
jogador index de 10 a 16, 1 jogador  index de 17 a 24 e 1 jogador index de 
25 a 36.

Premiação Especial

Local A Final Nacional deverá ser realizada em campo/s a serem definidos em 
conjunto com a federação a qual o clube está filiado. (Para validação da 
competição nesta fase deverá ter a participação de no mínimo 2 clubes 
jogando juntos).

Para os clubes diretamente filiados a CBGolfe, caberá a esta definir o 
local para a disputa da FINAL NACIONAL, e as demais providências 
quanto a competição.

Terceira Etapa
Latino Americano 01 a 06 de Novembro de 2021

Modalidade Stroke Play
 
 

 Local Bávaro Iberostar Golf Club (Punta Cana/República Dominicana)

 Categorias
Masculino

 

SCRATCH
a) HCP 0 a 9
b) HCP 10 a 16 
c) HCP 17 a 24 
d) HCP 25 a 36

 
 

Feminino a) HCP 0 a 15
b) HCP 16 a 30

Obs.: O time é composto por 7 jogadores mais 1 capitão.
 

 
 
 
 
 

 
 
 

  
 

Premiação Além da ação solidária, que é o nosso objetivo principal, os 11 jogadores mais
o capitão, que irão participar do Latino Americano e do Inter Clubes terão direito a:
 
• Passagens aéreas (ida/volta);
• 05 noites no Iberostar Selection Bávaro (All Inclusive);
• 01 dia de treino no Iberostar Golf Club;
• Golf Cart reservado para o torneio;
• Coquetel de Abertura e Jantar de Encerramento;




