SÃO PAULO GOLF CLUB
Pça. Dom Francisco de Souza, 540 – Santo Amaro
CEP 04745-050 – São Paulo – SP – Brasil
Tel.: 55**11 5525-9255 – Fax: 55**11 5521-9660
E-mail: secretaria@spgc.com.br

XXV CAMPEONATO ABERTO FEMININO DO SÃO PAULO GOLF CLUB – 2017
VÁLIDO PARA O RANKING PAULISTA FEMININO (ADULTO SCRATCH E POR HCP INDEX)
A pontuação será de acordo com os Regulamentos dos Rankings Paulista aprovados na 40ª Reunião
do Conselho Arbitral da Federação Paulista de Golfe, datada de 30/11/2016, quais sejam:
Ranking Plta SCRATCH
Colocação
Pontos
1º lugar
15
2º lugar
12
3º lugar
10
4º lugar
8
5º lugar
6
6º lugar
5
7º lugar
4
8º lugar
3
9º lugar
2
10º lugar
1

Validade
Rankings:

Ranking Plta HCP Index
Colocação
Pontos
1º lugar
15
2º lugar
12
3º lugar
10
4º lugar
8
5º lugar
6
6º lugar
5
7º lugar
4
8º lugar
3
9º lugar
2
10º lugar
1

Data:

28 e 29 de junho de 2017
Aberto para Treino: 27/junho (3ª feira) com saídas pelo tee nº 1 até 13h30 e tee nº 10 até 15h00.

Modalidade
e Categoria:

Stroke Play | Scratch | Tee Verde
Stroke Play | Hcp Index até 16,0 | Tee Verde
Stroke Play | Hcp Index 16,1 a 25,7 | Tee Vermelho
36 buracos, sendo 18 buracos por dia
HCP Index até 16,0
HCP Index 16,1 a 25,7

Limite Vagas:

Prêmios:

Scratch
HCP Index até 16,0
HCP Index 16,1 a 25,7

45
45

Campeã e Vice-Campeã
1º 2º e 3º Colocadas
1º 2º e 3º Colocadas

OS PRÊMIOS NÃO SERÃO ACUMULATIVOS

VALORES:
Geral
Juvenil

R$ 300,00
R$ 150,00

1. As inscrições somente serão aceitas em ficha específica e acompanhadas do respectivo
pagamento, em cheque nominal ao São Paulo Golf Club, entregues na secretaria do Clube ou via
depósito bancário, até o prazo do encerramento das mesmas.
 Início das inscrições: 22/maio nos sites do SPGC e FPG.
 Encerramento: 23/junho ou até preenchimento das vagas anterior à data limite.

Inscrições:

Somente será permitido a participação de jogadoras que tenham seu Handicap Index oficial
atualizado em no mínimo 12 jogos disputados nos últimos 6 meses (dezembro/2016 a maio/2017,
publicação de 01/junho/2017).
2. Jogadores/as Beneficiados/as – Ranking Paulista Feminino Scratch, as 3 primeiras colocadas na
listagem publicada após o Campeonato Bandeirantes de Golfe / Aberto do Lago Azul Golfe Clube.
3. Ranking por Hcp Index – Terão os descontos de acordo com o regulamento do ranking: 1º 30%,
2º 25%, 3º 20%, 4º 15% e 5º 10%, cuja listagem será aquela atualizada após o Campeonato
Bandeirantes de Golfe / Aberto do Lago Azul Golfe Clube, nas categorias femininas Handicap
Index até 16,0 | 16,1 a 25,7. O prazo para a inscrição das beneficiadas e jogadoras isentas é até
o dia 05/junho.
4. Desistência – Somente consideramos desistente a jogadora que comunicar por escrito, ao SPGC
via Fax: 5525 9255 r.162 ou e-mail deptodegolf@spgc.com.br até a data de encerramento das
inscrições (anterior a publicação dos horários de saída).
ENCERRAMENTO: 23/junho às 17h00, ou até se esgotarem as vagas.
O campeonato será regido pelas regras do R&A, Regras Locais e Regulamentos do Conselho Arbitral
da FPG 2016, cabendo às decisões inapeláveis à Comissão de Árbitros;
NÃO será permitido o USO de CARRO DE GOLFE, exceto a jogadora com idade superior a 65 anos
e demais condições estabelecidas pela 40ª Reunião do Conselho Arbitral da FPG.
FICA EXPRESSAMENTE PROIBIDO e uso de telefones, MP3 e quaisquer outros equipamentos
eletrônicos similares durante a volta estipulada (buracos 01 ao 18) incluindo-se na passagem entre
os buracos 9 e 10, cuja transgressão acarretará em:
1ª Ocorrência
2ª Ocorrência

Regulamento:

Advertência
Desclassificação

Medidores: será permitida a utilização de dispositivos de medição de distância. Uma jogadora pode
obter informações sobre distâncias usando um aparelho que, única e exclusivamente, meça a
distância. Se, durante uma volta estipulada, usar um aparelho para medir distância que também
forneça outras informações que possam influenciar sua maneira de jogar (como a inclinação de
terreno, velocidade do vento, temperatura, seleção de taco, etc.), a jogadora infringe a Regra 14-3,
cuja penalidade é desclassificação, independentemente de ter ou não usado tais funções adicionais.
O aparelho e a informação sobre distância podem ser compartilhados, não constituindo conselho.
Regra 7.2 - Nota 2: fica proibido o treino de putts e chips sobre ou perto do green do último buraco
jogado e de qualquer outro buraco.
Penalidade para o descumprimento: 2 strokes.
Regra 6.3: será aplicada de acordo com as regras vigentes.
Proibido o treino nos greens após concluído o buraco e no putting green entre a primeira e
segunda volta.
Bola Enterrada: A bola enterrada no próprio pique poderá ser levantada e limpa em TODO o
campo, exceto nos hazards.

Jogo Lento:

 As jogadoras devem caminhar durante todo o tempo do jogo de uma volta estipulada;
 As jogadoras não serão avisadas que estarão sendo cronometradas;
 As penalidades no caso de infração serão aplicadas de acordo com a regra.

Raios/Chuva:

Em caso de interrupção do jogo (raios, chuva, greens alagados), será aplicado o seguinte critério:
 1 sinal longo de sirene: parar o jogo.
 2 sinais curtos: reiniciar o jogo.

Desempate:

Categoria SCRATCH (playoff/sudden-death) a ser definido pela Comissão Organizadora. Demais
colocações, para todas as categorias melhor score dos últimos 18, 9, 6, 3 e 1 buraco. Persistindo o
empate, a decisão será por sorteio.

Horário
de Saída:

Estarão à disposição, a partir do dia 26/junho, na sede do SPGC, no site www.spgc.com.br www.fpgolfe.com.br ou tel. 5525-9255.
Café da Manhã nos dias 28 e 29/junho.
Dia 29/junho – Almoço, entrega dos prêmios e cerimônia de encerramento.

Social:

Serão adotados os critérios aprovado na 40ª Reunião do Conselho Arbitral da Federação Paulista de
Golfe realizada em 30/11/2016 = JOGADORES/as AUSENTES DURANTE A ENTREGA DE PRÊMIOS:
 As Taças das jogadoras que estiverem ausentes durante a cerimônia de premiação, serão
automaticamente entregues a jogadora subsequente na classificação do evento, perdendo
inclusive o direito à pontuação no Ranking Paulista Scratch e por Handicap Índex e sua colocação
no Evento.

Comissão Organizadora:

