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validade 
rankings: 

Válido para os Rankings: Mundial, Nacional e Estadual: Scratch, Pré-Sênior, Sênior e Por 
Handicap Index/2021. 

A pontuação será de acordo com os Regulamentos dos Rankings Paulista aprovados na 
47ª Reunião do Conselho Arbitral da Federação Paulista de Golfe, datada de 30/11/2020, 

quais sejam: 

 

 

 

 

Rkg Nacional 

sem benefícios 
 

Rkg FPG 

SCRATCH Masc 
 

Rkg FPG 

Por HCP-Index Masc 

Masc 
 54 buracos  54 buracos 

 colocação pontos  colocação pontos 

1º lugar 25,00  1º lugar 20,00  1º lugar 20,00 
2º lugar 20,00  2º lugar 15,00  2º lugar 15,00 

3º lugar 17,50  3º lugar 12,00  3º lugar 12,00 
4º lugar 15,00  4º lugar 10,00  4º lugar 10,00 

5º lugar 12,50  5º lugar 8,00  5º lugar 8,00 
6º lugar 11,25  6º lugar 7,00  6º lugar 7,00 

7º lugar 10,00  7º lugar 6,00  7º lugar 6,00 

8º lugar 8,75  8º lugar 5,00  8º lugar 5,00 
9º lugar 7,50  9º lugar 4,00  9º lugar 4,00 

10º lugar 6,25  10º lugar 3,00  10º lugar 3,00 
 5,00       

 3,75       
 

data: 15, 16 e 17 de outubro de 2021. 
Treino para os jogadores devidamente inscritos: 

14 de outubro - 5ª feira, pelo tee nº 1 até 13h30, tee 10 até 15h00. 

modalidade: Stroke play em 54 buracos, sendo 18 buracos por dia. 

limite de 
vagas: 

HCP Index até 8,5 51 
HCP Index 8,6 a 14,0 36 

HCP Index 14,1 a 19,4 30 
 

categorias: Scratch Tee: Azul 
HCP Index até 8,5 Tee: Azul 

HCP Index 8,6 a 14,0 Tee: Azul 
HCP Index 14,1 a 19,4 Tee: Branco 

 

prêmios: 
não 

acumuláveis 

Scratch Campeão, Vice-Campeão 

HCP Index até 8,5 1º, 2º e 3º colocados 
HCP Index 8,6 a 14,0 1º, 2º e 3º colocados 

HCP Index 14,1 a 19,4 1º, 2º e 3º colocados 
 

valores: Categoria Scratch R$ 600,00 

Categoria superior a 8,5 HCP index R$ 735,00 

Juvenis (nascidos após 01.01.2003) R$ 175,00 
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 As inscrições deverão ser feitas exclusivamente por ficha de inscrição devidamente 
preenchida e acompanhada do respectivo pagamento em cheque nominal na 

secretaria do SPGC, depósito bancário ou PIX, dados abaixo: 

 Banco 341 - Itaú 

Agência 8461 

Conta Corrente 01602-7 
CNPJ (PIX) 57.039.653/0001-00  

A favor de São Paulo Golf Club 
 

 É de inteira responsabilidade do jogador confirmar com o Clube o recebimento 
e a validade da inscrição enviada. 
As FICHAS DE INSCRIÇÃO recebidas após ultrapassado o limite de vagas 
ficarão em lista de espera, sujeitas a confirmação. 

inscrição: 
beneficiados 

1. Os jogadores isentos, somente terão suas inscrições garantidas, desde que sejam 
FORMALIZADAS conforme o prazo estabelecido, de acordo com este programa.  

2. O prazo para as inscrições de jogadores isentos e com desconto na taxa de inscrição 
expirará em 05.10.2021 às 17h00. 

3. Estarão isentos os Campeões Scratch do ABERTO DO SÃO PAULO GOLF CLUB 

2019. 
4. RANKING PAULISTA SCRATCH: Jogadores isentos Cat. Masc. = 2 primeiros; 

Ranking Publicado após: HONDA OPEN ABERTO DO IPE GOLF CLUB DE 
RIBEIRÃO PRETO. 

5. RANKING PAULISTA POR HCP-INDEX = para efeito de descontos na taxa de 

inscrição dos atletas deste Ranking será utilizado o RANKING PUBLICADO APÓS: 
HONDA OPEN ABERTO DO IPE GOLF CLUB DE RIBEIRÃO PRETO. 

Sendo que os descontos serão para: 5 primeiros de cada categoria, quais sejam: 
1º colocado = Desconto de 30% da taxa de inscrição 

2º colocado = Desconto de 25% da taxa de inscrição 

3º colocado = Desconto de 20% da taxa de inscrição 
4º colocado = Desconto de 15% da taxa de inscrição 

5º colocado = Desconto de 10% da taxa de inscrição 

inscrição: 
desistência 

Somente consideraremos desistente o jogador que comunicar por escrito ao SPGC via e-

mail: deptodegolf@spgc.com.br até a data de encerramento das inscrições, anterior a 
confecção/ publicação dos horários de saídas. 

Quaisquer reembolsos, quando a desistência/cancelamento for por parte do jogador em 

tempo hábil (data limite das inscrições), somente serão efetuados após o término do 
evento na forma de crédito em conta. Não será devolvido o valor da inscrição ao golfista 

que não comparecer ao evento. Para as desistências não justificadas dos atletas inscritos 
serão aplicadas as seguintes normas:  

 Não poderão jogar o mesmo evento no ano seguinte; 

 Estarão suspensos de participar dos próximos 3 (três) abertos constantes do calendário 

da FPG. 

Além das penalidades acima, farão o pagamento da taxa de inscrição em seu valor total 
se tiverem benefícios de descontos ou isenção da mesma. 
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inscrição: 
encerramento 

09/10/2021 às 17h00, ou até se esgotarem as vagas. 

handicap 
index: 

• Serão considerados os Handicaps a serem publicados no dia 12 de outubro de 2021. 
• Estarão aptos a receber os prêmios do campeonato, os jogadores que tiverem em seu 

cartão de handicap index, 06 cartões em período mínimo de 1 de janeiro a 11 de 

outubro de 2021 e máximo de 2 meses que antecedem ao mês da competição. 
• A comissão de Handicap Index da Federação Paulista de Golfe poderá aplicar as regras 

do programa Tee do 1 publicado no site da FPG, durante a realização do campeonato. 

regulamento: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

O campeonato será regido pelas regras do R&A, Regras Locais e Regulamentos do 

Conselho Arbitral da FPGOLFE 2020, cabendo as decisões inapeláveis à Comissão de 

Árbitros. 
 

1. Está permitido o uso de GOLF CAR aos jogadores de todas as categorias de handicap 
index. O jogador da categoria masculina até 8,5 que optar pelo uso do GOLF CAR 

automaticamente concorrerá apenas na categoria hcp index. 
 

2. Eletrônicos: fica proibido o uso pelo jogador de: telefone celular, IPod, IPad, MP3 

e quaisquer outros equipamentos eletrônicos semelhante, durante a volta estipulada: 
 

1ª Ocorrência Penalidade Geral 

2ª Ocorrência Desclassificação 

 

A Comissão de Arbitragem poderá considerar as penalidades acima em circunstâncias 

especiais. De acordo com as regras fica sob a responsabilidade da Comissão de 
Árbitro analisar e definir se em caso de utilização de telefone celular a situação se 

enquadra em “emergência, “equidade”. Regra 4.3a (4). 
 

De acordo com as regras fica sob a responsabilidade da Comissão de Árbitro analisar 

e definir se em caso de utilização de telefone celular a situação se enquadra em 
“emergência, “equidade”. 

 
3. Medidores: será permitida a utilização de dispositivos de medição de distância, 

desde que só seja utilizado para a medição de distância. Um/a jogador/a 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.), o/a jogador/a infringe a Regra 4.3a (1), cuja penalidade para 
a primeira infração é Penalidade Geral e por uma infração seguinte é 

Desclassificação, independentemente de ter ou não usado tais funções adicionais. O 

aparelho e a informação sobre distância podem ser compartilhados, não constituindo 
conselho. 
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4. Horário de Saída (Regra 5.3a): o Jogador que chegar ao local de início, não mais 
que 5 minutos atrasado o jogador recebe a Penalidade Geral aplicada ao seu primeiro 

buraco de sua volta estipulada. Após os cinco minutos: Desclassificação. 
5. Treino Durante Volta (Regra 5.5): fica proibido o treino de putts e chips sobre 

ou perto do green do último buraco jogado e de qualquer outro buraco e no putting 

green entre a primeira e segunda volta. Penalidade para o descumprimento: 
Penalidade Geral. 

 
6. Volta Anulada: Se a Comissão determinar a anulação de uma ou mais voltas por 

impraticabilidade do campo, os vencedores serão proclamados de acordo com a 

classificação das voltas realizadas (volta de 18 buracos). 
 

7. Bola Enterrada (Regra 16.3): A bola enterrada no próprio pique poderá ser 
levantada e limpa em TODO o campo (Área Geral), exceto nas Áreas de Penalidade 

e nos Bunkers. 
 

8. Escore Máximo (Regra 21.2): Para atletas da categoria masculina com index acima 

de 8,5, o escore estabelecido pela Comissão será duas vezes o par do buraco. 
 

9. Bancas: Será jogada de acordo com o Protocolo de Competições COVID-19 da 
FPGOLFE. 

 

10. Bandeiras: Deverá ser jogada de acordo com o Protocolo de Competições COVID-
19 da FPGOLFE. 

corte: Haverá corte após 36 buracos: 
 Categoria: Scratch: 30 melhores e empatados. 

 Categoria: até 8,5 HCP-Index – 12 melhores e empatados. 

 Categoria: 8,6 a 14 HCP-Index – 24 melhores e empatados. 

 Categoria: 14,1 a 19,4 HCP-Index – 18 melhores e empatados. 

desempate: Categoria Scratch (play off/sudden-death) a ser definido pela Comissão Organizadora. 

Demais colocações, para todas as categorias melhor score dos últimos 18, 9, 6, 3 e 1 
buracos. Persistindo o empate, a decisão será no sorteio. 

horário 
de saída: 

Estarão à disposição dos interessados, a partir do dia 13/10/2021 

Pelos sites: www.fpgolfe.com.br ou www.spgc.com.br. 
Pelo telefone: 11-5525-9255. 

observações: CHUVAS: 
Para o caso de chuvas fortes, serão utilizados os seguintes sinais: 

1 toque de sirene longo: PARAR O JOGO 

3 toques de sirene curtos consecutivos: RECOMEÇAR O JOGO 
  

JOGO LENTO: 
Os jogadores devem caminhar durante todo o tempo do jogo de uma volta estipulada; 

Os jogadores não serão avisados que serão cronometrados; 

www.fpgolfe.com.br
www.spgc.com.br
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As penalidades no caso de infração serão aplicadas de acordo com a regra. 

carregadores 
de bolsas: 

Somente será utilizado os carregadores de bolsa local.  

driving range: Os jogadores terão direito a um balde de bola de driving range s/custos no dia de treino 

e dias de competição. 

hotel oficial:  IBIS SÃO PAULO INTERLAGOS 
Av. Interlagos, 2215 – São Paulo – SP. TEL.: 11-5633-4800 

entrega de 
prêmios: 

Serão adotados os critérios aprovados na 47ª Reunião do Conselho Arbitral da Federação 
Paulista de Golfe realizada em 30/11/2020. 

JOGADORES/as AUSENTES DURANTE A ENTREGA DE PRÊMIOS:  

As taças dos jogadores/as ganhadores/as que estiverem ausentes durante a cerimônia 
da entrega de prêmios, serão automaticamente entregues ao jogador/a subsequente na 

classificação do evento, perdendo inclusive o direito à pontuação no Ranking Paulista e 
sua colocação no evento. 

social: Dias 15,16 e 17/10 – Café da manhã das 06h30 às 10h30. 
Dia 17/10 – Cerimônia de entrega dos prêmios e coquetel de encerramento. 

COMISSÃO ORGANIZADORA 

    
 

PATROCINADORES 

 
 

 
 

 

COMISSÕES  
in alphabetical order 

Honra Campeonato Árbitros 
FERNANDO L. GULLO MARCELO L. GULLO CLAUDIO MESQUITA 

ANTONIO JOÃO ABDALLA FILHO  LUIZ E. G. GUIMARÃES JAMES ALMQUIST 
OSMAR C. SOBRINHO ERIK ANDERSSON FRANK CAZABON 

ADEMIR MAZON LUIZ C. G. RECCHIA  

 ROBERTO MANGABEIRA   
 

 MAURO G. BATISTA  

 ANA PAULA ALMEIDA  

 DIR TORNEIO: MAURO G. BATISTA  


