5º ABERTO
DE GOLF DA PARAIBA
DATA

Torneio Aberto
Dias 15, 16 e 17 de abril 2016 – sexta, sábado e domingo
Treino
Dia 15/04/2016 – sexta feira – período integral

LOCAL

MODALIDADE

CATEGORIAS

Condomínio Águas da Serra Haras e Golf
Sítio Bebedouro
Bananeiras/Paraíba
Contatos: Camila Sousa (83) – 9191-1087
Renato Lopes (83) – 9197-3591
Stroke Play em 36 buracos (18 buracos por dia)

Scratch (Taça Alírio Trindade)
Handicap Index +3.5 a 19.4
Handicap Index 19.5 até 32.7
Categoria Feminina e Juvenil

Campeão
Vice- campeão
1º., 2º., e 3º. Lugar
1º., 2º., e 3º. Lugar
1º., 2º., e 3º. Lugar

Válido para a etapa da
FEPEG.(Federação
Pernambucana de Golf)
Em todas as categorias os prêmios não são acumuláveis.
Serão considerados os handicap-index a serem publicados no dia 01 de abril
2016.

REGULAMENTO

O campeonato será regido pelas regras do R&A e regras locais, cabendo as
decisões inapeláveis à Comissão de Árbitros.

Fica EXPRESSAMENTE PROIBIDO o uso de telefone celulares, fixos e
quaisquer outros equipamentos eletroeletrônicos inclusive binóculos durante a
volta jogada, cuja transgressão acarretará em desclassificação, entende-se como
volta estipulada aquela que completa 18 buracos ou seja, do buraco 1 ao 18. As
proibições acima são extensivas aos caddies.

INSCRIÇÃO

Adulto Masculino - R$ 300,00 (trezentos reais)
Adulto Feminino – R$ 300,00 (trezentos reais)
Juvenil até 18 anos - Isenta
A ficha de inscrição (junto com comprovante de depósito) deve ser enviada via
e-mail para contato@aguasdaserragolfclub.com.br. A inscrição também poderá ser
feita diretamente na secretaria do Águas da Serra Golf Club. Consideram-se
inscrições efetuadas aquelas que tenham o seu pagamento comprovado.

 O pagamento deve ser feito para:






Favorecido
Banco
Agência
C.CORRENTE
CNPJ

Condomínio Águas da Serra Haras e Golf
Caixa Econômica Federal
0038
003 - 526-8
10.665.574/0001-32

1. Os jogadores isentos somente terão suas inscrições garantidas, desde que
sejam FORMALIZADAS dentro do prazo estabelecido, de acordo com este
programa.
2. Somente consideraremos desistente o jogador que comunicar por escrito, ao
ASGC, via e-mail até a data de encerramento das inscrições (ANTERIOR À
CONFECÇÃO/PUBLICAÇÃO DOS HORÁRIOS DE SAÍDA).
Inscrições se encerram:
11/04/2016 – 16:00 hs ou até o preenchimento total das vagas.
GOLF CAR

DESEMPATE

-É proibida a sua utilização.
A infração a este item será a desclassificação do jogador.

Categoria Scratch - “Play off” soma de 3 buracos 01, 02 e 09 persistindo o
empate, seguir-se-á jogando na modalidade “Sudden Death” pelo buraco 1.
Categorias com handicaps index - melhor score dos últimos: 18, 09, 06, 03 e 01
buracos.

HORÁRIOS
DE SAÍDA

REGRA 6.3

Estarão à disposição dos interessados, a partir do dia 15/04/2016, após as 8h00
na Secretaria do Clube, no site: www.aguasdaserragolfclub.com.br.

Será aplicada de acordo com a Regra vigente.

Para a composição dos horários de saída da 2A volta serão considerados os
resultados por categorias da 1A volta.
CHUVAS

TREINOS
DURANTE
VOLTA

JOGO
LENTO

Para o caso de chuvas fortes, serão utilizados os seguintes sinais:
3 notas de sirene ou rojão, consecutivas: PARAR O JOGO
1 nota de sirene ou rojão para: RECOMEÇAR O JOGO

Regra 7.2 – Nota 2 – Fica Proibido o treino de putts e chips sobre
ou perto do Green do último buraco e de qualquer outro buraco.
Penalidade a quebra da regra – 2 tacadas.

Os jogadores não serão avisados que estarão sendo cronometrados:
Penalidade por quebra da condição:
1) – Aviso verbal do árbitro
2) – 1 Tacada de punição
3) – 2 Tacadas de punição
4) – Desclassificação.

CADDIES
Sugerimos aos jogadores visitantes utilizar Caddies que prestam serviços em
nosso clube.
SOCIAL

Sexta – Feira (15/04/2016):
Treino livre para os competidores
Sábado (16/04/2016)
7h00 – Abertura do Evento / Registro e distribuição de kit
7h20 – Início da saída dos grupos
13h30 às 16h00 - almoço especial (Varanda do Club House)
19h00 Show de abertura com banda ao vivo

Domingo (17/04/2016):
7h00 - Início da saída dos grupos
13h00 às 16h00- Almoço especial (Varanda do Club House)
17h00 Coquetel com cerimônia de entrega de Troféus
17h00 Encerramento com sorteios de brindes

HOTEL

Aos interessados sugerimos o seguinte hotel

SERRA GOLFE HOTEL
www.serragolfehotel.com.br
reservas@serragolfehotel.com.br
Tel: + 55 (83) 3367-1103
Contato: André

Green Ilha
Cartão Postal do Águas da Serra Golf Club Bananeiras-PB

“O Águas da Serra Golf Club,
deseja a todos um excelente jogo”!

ORGANIZAÇÃO

