Gavea Golf and Country Club

CAMPEONATO ABERTO FEMININO DO GAVEA
GOLF AND COUNTRY CLUB 2019
VÁLIDO PARA OS RANKINGS MUNDIAL, NACIONAL E ESTADUAL

PROGRAMAÇÃO
DATA:

21 a 23 de maio de 2019 – 3ª, 4ª e 5ª feira

LOCAL:

GAVEA GOLF AND COUNTRY CLUB
Estrada da Gávea 800 - Rio de Janeiro/RJ
Tel.: (21) 3323-6050

MODALIDADES:

Scratch e 1ª categoria: stroke play – 54 buracos
As demais categorias: stableford – 36 buracos
● Scratch e 1ª categoria – 0-16.0 Hcp Index
Stroke Play » 54 buracos (3ª, 4ª e 5ª feira)

“A última turma da categoria scratch deverá sair até 5h e meia antes do pôr
do sol.”

CATEGORIAS:

● 2ª categoria » 16.1-28.2 Hcp Index
Stableford » 36 buracos (4ª e 5ª feira)
● 3ª categoria » 28.3-33.2 Hcp Index
Stableford » 36 buracos (4ª e 5ª feira)
Tee VERMELHO para todas as categorias

PRÊMIOS:

●
●
●
●

Scratch: Campeã e Vice-Campeã
0-16.0 Hcp Index: Campeã, Vice-Campeã e 3º lugar
16.1-28.2 Hcp Index: Campeã, Vice-Campeã e 3º lugar
28.3-33.2 Hcp Index: Campeã, Vice-Campeã e 3º lugar

OS PRÊMIOS NÃO SERÃO ACUMULÁVEIS

INSCRIÇÃO:

R$300,00
Sócias do Gavea Golf – R$150,00
Juvenis – R$150,00

● Início das inscrições: 8 de abril.
● Encerramento: 16 de maio, ou até preenchimento anterior à
data limite.
As inscrições somente serão aceitas mediante o preenchimento da ficha
de inscrição junto com o comprovante de pagamento, enviando para o
e-mail gaveagolf@gaveagolf.com.br
Banco: 237 - Bradesco
Agência: 2730-8
Conta Corrente: 30-2
CNPJ: 33.657.362/0001-09
Favorecido: Gavea Golf and Country Club
Vagas: Limite de 75 vagas
Reserva de Vagas para jogadores do Ranking: até o dia 06/05/2019 às
17h.
Serão reservadas até esta data, vagas para as 6 primeiras do ranking
nacional feminino e um juvenil de cada federação. Após essa data as
vagas serão liberadas.
As vagas reservadas para os jogadores do ranking estadual também
serão liberadas após esta data, na falta de ficha de inscrição e
pagamento da taxa.

Estarão isentas da Taxa de Inscrição as duas primeiras do Ranking
Estadual Feminino Scratch e as duas primeiras do Ranking Estadual
Juvenil.
As vagas serão preenchidas de acordo com a chegada da ficha e da
comprovação do pagamento.

Somente consideramos desistente a jogadora que comunicar por
escrito, ao GGCC via e-mail gaveagolf@gaveagolf.com.br até a
data de encerramento das inscrições (anterior à
confecção/publicação dos horários de saída).
As jogadoras que estiverem na lista de espera serão incluídas
obedecendo à ordem de chegada mediante ficha com pagamento.

Os horários de saída estarão à disposição no site da
FGERJ, www.fgerj.com.br no dia 18 de maio a partir
das 12h.

HORARIOS DE
SAÍDA

REGULAMENTO:

TREINO:

PROGRAMAÇÃO
SOCIAL:

A Comissão aplicará a Regra 5.3.a que trata da hora
de saída de forma rigorosa, ou seja, o
descumprimento por qualquer jogador acarretará
em sua DESCLASSIFICAÇÃO. "A jogadora tem
que estar no tee em seu horário determinado.
A tolerância é de 5 minutos e caso
ela compareça dentro deste tempo pronto
para jogar, estará penalizado em (2) duas
tacadas após esta tolerância a jogadora
estará DESCLASSIFICADA."
O Gavea Golf and Country Club se reserva o direito
de mudar as categorias e/ou premiação conforme o
número de inscrições.
O campo estará aberto para treino na 2ª feira, dia
20 de maio, para as jogadoras da 1ª categoria com
o nome confirmado no draw de saída e na 3ª feira,
dia 21 de maio para as outras categorias entre 10h
e 13h. O tee do buraco 1 fechará as 13 horas.
Almoço de confraternização com entrega de
prêmios na 5ª feira, dia 23 de maio, após a chegada
do último grupo.
Novotel Rio de Janeiro
Avenida Lúcio Costa, 5210 - Barra da Tijuca -Rio de Janeiro – RJ, 22630012
Telefone: +55 (21) 3504-3000
E-mail: h8184-re@accor.com.br
Tarifa especial para duas categorias:

HOTEL OFICIAL

Standard SGL: R$ 275,00 + 5%
Standard DBL: R$ 275,00 + 5%
Informar o código “GolfGavea” no ato da reserva para obtenção do
desconto.
Tarifas com café da manhã incluso.
Internet WiFi inclusa na tarifa.
Estacionamento coberto à parte no valor de BRL 35,00 + 5% ISS por automóvel/dia.
Forma de pagamento: Para confirmação da reserva, será necessário pré-pagamento não reembolsável.
Política de Cancelamento: Não reembolsável.

Gavea Golf and Country Club

FICHA DE INSCRIÇÃO
ABERTO FEMININO DO GAVEA GOLF
Válido para os rankings Mundial, Nacional e Estadual.
21 a 23 de maio de 2019

Nome: ___________________________________________________
Clube: _________________________ Handicap Index:______
Código do Handicap :_________ Celular:(__)_____________
E-mail: ____________________________________________

______________
Data

_________________________
Assinatura

Depósito: Banco Bradesco - agência nº 2730-8 - c/c nº 30-2,
CNPJ nº 33.657.362/0001-09.

Estrada da Gávea, 800 – São Conrado – 22610-002 – CP 406 – Rio de Janeiro – Brasil
Tel.: (21) 3323-6050 – e-mail: gaveagolf@gaveagolf.com.br
Visite o nosso site – www.gaveagolf.com.br

Gavea Golf and Country Club
CAMPEONATO ABERTO FEMININO DO GAVEA GOLF

21 a 23 de maio 2019
CONDIÇÕES DE CAMPEONATO
● Em caso de empate na primeira colocação na categoria Scratch, o
desempate será Play off “Sudden Death”. Nas demais posições serão
os últimos 9, 6, 3 e 1 buracos. Persistindo o empate será feito
sorteio.
● Somente será permitida a participação de jogadoras que tenham
handicap index oficial de suas respectivas Federações. Handicaps
serão devidamente comprovados através dos sites oficias das
federações. Para o campeonato serão válidos os handicaps da
atualização do dia 01 de maio de 2019.
● Fica expressamente proibido, durante a volta estipulada, o uso de
telefones celulares, I-Pod, ou quaisquer outros equipamentos
eletrônicos similares nem pela jogadora nem pelo seu caddie.
Penalidade: (2) duas tacadas na primeira infração; desclassificação
em caso de reincidência. A volta estipulada normal é de 18 buracos,
portanto NÃO é permitido usar o celular entre os buracos do jogo,
nem na passagem do buraco 9 para o buraco 10.
● Dispositivo Medidor de Distância - uma jogadora pode obter
informações sobre distâncias através de um dispositivo que meça
distâncias, conforme a nova Regra 4-3.
● A comissão se reserva o direito de fazer cortes após 36 buracos,
baseada em motivos de força maior.
● Haverá cronometragem e o jogo lento será penalizado da seguinte
forma: (1º) aviso verbal do árbitro e (2º) uma tacada de penalidade,
(3º) duas tacadas de penalidade e (4º) Desclassificação. A volta
convencional definida pela comissão é de 18 buracos, portanto NÃO
será permitido parar entre os buracos 09 e 10.

● Regra 5.5b: Fica proibido o treino de putts e chips sobre ou próximo
do green do último buraco. A infratora sofrerá penalidade de 02
strokes.
● Não será permitido o uso de carrinhos de golfe na 1ª categoria
(handicap de 0-16.0 Hcp Index).
● A jogadora deverá entregar o seu cartão conferido e assinado
(marcador e jogadora) imediatamente após o término de seu jogo,
caso contrário a jogadora estará sujeita à PENALIDADE DE
DESCLASSIFICAÇÃO.
● A jogadora que se inscrever no campeonato e não comparecer, não
entregar o cartão ou não comparecer para jogar no dia seguinte,
deverá nestes 3 (três) casos, apresentar motivo justo para tal ato.
Este documento deverá ser remetido a entidade organizadora que
irá informar a CBG que analisará e dará o seu parecer. A não entrega
da justificativa é passível de fazer a jogadora perder os benefícios
do ranking nacional por 03 torneios.
● Não será permitido o ingresso de caddies de outros clubes.
● O Campeonato será regido pelas Regras do R&A, Regras Locais do
Gavea Golf and Country Club, e pelo CBG Hard Card cabendo as
decisões à Comissão de Árbitros, inapeláveis.
● Comissão de Arbitragem: Vicky Whyte, Abilio Junior e Carlos
Gasparian.
● Árbitro do Campeonato: Carlos Gasparian
● Comissão do Torneio: Luli Aranha Fraga, Lauro De Luca, Abilio
Junior, Rafael Navarro, Vicky Whyte e Carlos Gasparian.
● Diretora do Torneio: Vicky Whyte.

Estrada da Gávea, 800 – São Conrado – 22610-002 – CP 406 – Rio de Janeiro – Brasil

Tel.: (21) 3323-6050 – e-mail: gaveagolf@gaveagolf.com.br
Visite o nosso site – www.gaveagolf.com.br

