24º Aberto Belém Novo Golf Club
20º Aberto Município de Porto Alegre
Válido para Ranking Mundial, Nacional e Estadual
Data: 30 de Novembro a 02 de Dezembro de 2018
Local: Belém Novo Golf Club
Av. Juca Batista, 8000 Porto Alegre – RS - 51-3277-8282
e-mail bngc@bngc.com.br site www.bngc.com.br
Modalidade: Stroke-Play 54 buracos (ranking mundial e nacional)
Stroke-Play 36 buracos (ranking gaúcho)
DIA DE TREINO até 8.5 índex: 29/11/18 – quinta-feira – (horários determinados pela comissão do torneio)
DIA DE TREINO: 30/11/18 – sexta-feira – (horários determinados pela comissão do torneio)
Ranking Mundial, Nacional e Gaúcho – será disputado nos dias 30 de novembro a 02 de dezembro,
sendo o dia 30 – sexta – somente para as categorias: cavalheiros scratch / cavalheiros até 8,5 index,
damas scratch e damas até 16,5 index e subcategorias scratch e até 8,5 index (sênior e pré-sênior).
Ranking Gaúcho – será disputado nos dias 01 e 02 de dezembro – sábado e domingo - as categorias
acima e também as categorias cavalheiros de 8,6 a 32,2 e damas de 16,6 a 31,7 de índex e subcategorias
(sênior e pré-sênior).
CATEGORIAS E PREMIAÇÃO:
- Cavalheiros: Scratch / até 8.5 /de 8.6 a 14.0 / de 14.1 a 22.1/ de 22.2 a 32.2 de index;
- Damas: Scratch / até 16.5/ de 16.6 a 31.7 de index
 1º e 2º lugares para todas as categorias principais
PREMIAÇÃO ESPECIAL:
- Sênior: Scratch / até 8.5/ 8.6 a 14.0/ 14.1 a 32.2 de index;
- Pré-Senior: Scratch / até 8.5/ 8.6 a 14.0/ 14.1 a 32.2 de index;
OBSERVAÇÕES:

Premiação:1º e 2º lugares em todas as categorias principais (não acumulável).
Subcategorias Pré-Senior e Sênior Scratch acumulável com a categoria principal.
Premiação do 1º colocado das sub-categorias net (não acumulável).

VALOR INSCRIÇÕES:
Cavalheiros até 8.5 índex – R$ 300,00
Damas até 16.5 índex – R$ 195,00
Juvenil todas as categorias (até 18 anos) – R$ 130,00
Jogador Beneficiado: desconto de 50%

Cavalheiros a partir 8.6 índex – R$ 260,00
Damas a partir 16.6 índex – R$ 170,00

PROCEDIMENTO INSCRIÇÕES:
 As inscrições serão aceitas mediante depósito identificado, na agência 0082, conta corrente
061842270-8, Banco Banrisul em nome do Belém Novo Golf Club – CNPJ 74.874.272/0001-57
e enviada via e-mail bngc@bngc.com.br , viviane.siqueira@terraville.com.br
 As inscrições deverão ser feitas até (23.11.2018), através dos Clubes, mediante o envio de email com a lista dos participantes.
 As inscrições somente serão confirmadas mediante comprovante de pagamento até a data
limite acima estipulada.
Somente consideraremos desistente o jogador que comunicar por escrito, a FRGG ou ao Clube na
forma de e-mail até o dia 28 de novembro de 2018.






Numero de Vagas:
HCP Index até 8,5: ............40 vagas
HCP Index 8,6 a 14,0: .......30 vagas
HCP Index 14,1 a 22,1: .....30 vagas
HCP Index 22,2 a 32.2:..... 30 vagas
Data de Encerramento: Dia 23 de Novembro ou até atingir o limite de 130 vagas

TEES:
TEE Azul – Cavalheiros Scratch e até 8.5 de index.
TEE Branco – Cavalheiros a partir de 8.6 de index.
TEE Vermelho – Damas geral
HORÁRIO DE SAÍDA:
 Estará disponível aos interessados a partir de 29/11/2018 no Belém Novo Golf Club através do
fone (51)3277-8282 e na Federação Riograndense de Golfe através do fone (51)3395-2718 ou
www.frgg.com.br e www.bngc.com.br.
 Não haverá horário especial para nenhum jogador.
 Para a composição dos horários de saídas do 2º e 3º dia, serão considerados os resultados de
cada categoria.
HOTEL OFICIAL:
Hotel Master Cosmopolitam
Rua Felix da Cunha, 712 – Bairro Floresta – CEP: 90570-001
Fone: 55 51 32698600
reservas@masterhoteis.com.br
www.masterhoteis.com.br




Todos participantes menores de dezoito anos deverão trazer autorização dos pais para
apresentar no hotel oficial do torneio.
Mencionar bloqueio BNGC para tarifas com desconto.

REGULAMENTO:
 O Campeonato será regido pelas regras do Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews, CBG
Hard Card 2018 e pelas regras locais do Belém Novo Golf Club, cabendo às decisões inapeláveis,
aos árbitros e comissão do torneio.
 Somente serão aceitas as inscrições de jogadores(as) que tenham index oficial na Confederação
Brasileira de Golfe, Federação Riograndense de Golfe e seus filiados.
 Jogo Lento: Conforme Manual técnico e Condições de Campeonatos da CBG - Os jogadores não
serão avisados que estarão sendo cronometrados. Penalidade por quebra de condição:
1º jogo lento – aviso verbal do árbitro
2º jogo lento – 01 tacada de punição
3º jogo lento – 02 tacadas de punição
4º jogo lento – desclassificação.
- A volta estipulada, definida pela comissão é de 18 buracos, portanto, não será permitido
parar entre os buracos 09 e 10.
 Corte: A comissão se reserva o direito de alterar o numero de voltas estipuladas e/ou fazer
cortes após 18 ou 36 buracos, por motivos de força maior.
 Na conversão de índex para handicap, será considerado o máximo de 36 handicap.
 Será considerado o index do mês de Novembro de 2018.
DESEMPATE:
Categoria Scratch, 1º lugar, “play-off sudden death”. Categorias com index, melhor resultado dos
últimos 9, 6, 3 e 1 buracos.
CONDIÇÕES ESPECIAIS:
 Dispositivos medidores de distancia, somente permitido conforme hard card da CBG.
 Golf Cart, é proibido o uso do carrinho de golf, exceto para as categorias sênior e pré sênior que
não estão disputando as categorias masculino e feminino scratch e masculino até 8.5 e feminino
até 16.5 de índex.
COMISSÕES:
Comissão do Torneio – Octavio Villar (FRGG) Wagner Vieira (BNGC) Tiago Silva (BNGC)
Árbitro – Mauro Bellini
Diretor do Torneio – Luis C. Baumgarten
SOCIAL:
Dia 30/dez (sexta)

– café da manha das 7:30 as 10:30

Dia 1/dez (Sábado) – café da manha das 6:30 as 10:30
- Churrasco a partir 19:00

Dia 2/dez (domingo) - café da manha das 6:30 as 10:30
- Coquetel de encerramento e entrega de prêmios a partir 18:00
SERVIÇO DE BAR E RESTAURANTE
Estes serviços estarão à disposição durante o dia todo, servindo almoço e lanches.

A todos um bom jogo!
A comissão Organizadora

24º Aberto Belém Novo Golf Club
20º Aberto Município de Porto Alegre
Nome Completo: _________________________________________________
Data Nascimento: _____ /_____/ _____ Sexo: M ( ) F ( ) Index:_______
Cidade:_______________________________________Estado: ___________
E-mail: ___________________________________Fone: _________________
Clube: __________________________________________________________
Datas limite para inscrições: 23/11/2018
Enviar inscrições para: Federação Riograndense de Golfe
e-mail: frgg@frgg.com.br ou (51)3395-2718
Depósito Banco Banrisul – agência 0082 conta 061842270-8
Belém Novo Golf Club - CNPJ 74.874.272/0001-57

_________________________, _______de _______________ de 2018.

Assinatura: ____________________________________________

