
                         

 

 

REGULAMENTO DO TORNEIO INTERNO RANKING 2021 
ALPHAVILLE GRACIOSA CLUBE  

 
DEFINIÇÃO: 
O Ranking Interno do A.G.C. Masculino e Feminino é um indicador baseado pela 
FEDERAÇÃO PARANAENSE E CATARINENSE DE GOLFE e organizado pelo 
ALPHAVILLE GRACIOSA CLUBE, para determinar ao final de cada temporada os 
melhores atletas em suas respectivas categorias, com base nas pontuações 
auferidas pelos atletas, de acordo com seu desempenho nos torneios 
considerados válidos para esse ranking e terá as seguintes condições a partir de 
2021: 

1. PARTICIPAÇÃO 
Poderão participar do RANKING DO A.G.C. todos os jogadores que: 

a. Pertençam ao Alphaville Graciosa Clube cadastrados como golfista;  
b. Filiados diretamente à Federação Paranaense e Catarinense de Golfe e 

CBG;  
c. Possuam handicap index oficial e suas obrigações devem estar em dia 

junto ALPHAVILLE GRACIOSA CLUBE e a Federação Paranaense e 
Catarinense de Golfe; 

d. Retirar e entregar os cartões de score obrigatoriamente no starter no dia do 
Torneio, respeitando o programa e regulamento.  

 
2. NÚMERO DE JOGADORES 

O RANKING DO A.G.C. denominado doravante de "RANKING" será composto por 
número ilimitado de atletas sem distinção de idade, que tenham acumulado 
pontuações durante a temporada 2021 e cuja situação esteja de acordo com este 
regulamento. 
 

3. CATEGORIAS 
O "RANKING" será composto por 5 (cinco) categorias masculinas e 3 (três) 
categorias femininas de acordo com as faixas de Handicap Index apresentadas 
abaixo. A pontuação em cada ETAPA dar-se-á pelo resultado:  

a. GROSS - dentro da categoria Scratch 
b.  NET - nas demais categorias 
c. INICIANTES – poderão participar jogadores iniciantes que tenham Hcp 

index oficial e jogarão nas categorias M4 e F2, obedecendo o programa do torneio. 
O limite de máximo de tacadas será 9 por buraco. 

MASCULINA FEMININA 

M0 - Scratch F0 - Scratch 

M1- Index até 8,5 F1 - Index até 16,0 

M2- Index 8,6 até 14,0 F2 - Index 16,1 a 31,2 

M3- Index 14,1 até 22,1   

M4- Index 22,2 até 31,2   

 
 
 
 



                         

 

 
4.  PONTUAÇÃO PARA O RANKING 

TORNEIOS ABERTOS JOGADOS EM 18 BURACOS, 36 BURACOS ou conforme 
determinação da Comissão do Torneio. 

a. Serão concedidos pontos aos 10 (dez) primeiros colocados e do 11º 
colocado em diante receberão 1 ponto de bônus ao final de cada competição 
válida para o "RANKING", conforme tabela abaixo e que estejam de acordo com 
as exigências do item "1. PARTICIPAÇÃO":  

Posição Pontos 

1º  20 

2º  15 

3º  12 

4º  10 

5º 9 

6º  8 

7º  7 

8º 6 

9º 5 

10º 4 

11º em diante 1 bônus 

 
b. No caso de empate nas categorias Gross e Net, os pontos serão definidos 

pelo melhor score dos últimos 9, 6, 3 e 1 buraco e por último sorteio. 
 

5. CONFIRMAÇÃO DE INSCRIÇÃO 
a. Serão considerados aptos a participar dos torneios do "RANKING" os (as) 

jogadores (as) que façam sua inscrição conforme as normas da competição. 
 

6. CONTAGEM DOS PONTOS 
a.  A contagem dos pontos será iniciada a partir da 1ª Etapa do Torneio 

ranking do ano de 2021 e será acumulada a cada evento até o último da 
temporada de 2021, em todas as categorias. A partir de então, o ranking será 
válido a cada período de 12 meses, coincidindo com o ano e seguindo o 
calendário. 

b.  A contagem final dos pontos dos torneios válidos para o ranking na 
temporada será das 5 melhores etapas, e, descartada 1 etapa que menos 
pontuou.  

c.  Caso um (uma) jogador (a) venha a ser desclassificado (a) em uma 
determinada competição válida para o "RANKING" por razões técnicas, por 
abandono ou pela não entrega do cartão, a eventual pontuação por ele (a) obtida 
nesta competição NÃO SERÁ considerada para o "RANKING". 



                         

 

  
 

7. COMPETIÇÕES NÃO AGENDADAS 
A Comissão do torneio independentemente dos torneios válidos para o 
"RANKING" poderá, se julgar conveniente, promover em oportunidade que lhe for 
ideal, uma competição que contará pontos para o RANKING. 
 

8. ALTERAÇÃO EM TORNEIOS VÁLIDOS 
A Comissão do torneio reserva-se no direito de alterar o número de torneios 
válidos para o "RANKING", de acordo com as normas estabelecidas a cada ano. 
 

9. HORÁRIO DE SAÍDA 
Da 1ª etapa até a última etapa do torneio, exceto no torneio aberto e os torneios de 
duplas “best ball” o horário será livre conforme orientação dos starters a partir das 
07:00 até o último horário do dia, com saída somente pelo tee do buraco 1 ou 10 
conforme determinação do Starter ou Capitania de Golfe. 
 

10. MUDANÇA DE CATEGORIAS NO RANKING 
A mudança de categoria no "RANKING" será realizada através das seguintes 
ocorrências:  

a. Imediatamente após a atualização dos handicaps index da FPCG ou pela 
comissão do torneio, aplicar-se-ão as condições. 

b. Por ocasião da disputa de um torneio, os seus pontos serão creditados na 
categoria onde se encontra na faixa do seu handicap index. 

 
11. MIGRAÇÃO DA PONTUAÇÃO NA MUDANÇA DE CATEGORIA. 

O (A) jogador (a) que migrar de categoria, pela redução do seu handicap index 
levará para a sua nova categoria 100% da pontuação que possuir na ocasião. 
Caso migre de categoria em decorrência do aumento do seu handicap index levará 
para a nova categoria somente 75% dos pontos de sua categoria anterior. 
 

12. PREMIAÇÃO: TROFÉU CAMPEÃO DE CADA CATEGORIA AO 
FINAL DA TEMPORADA E DIREITO A ISENÇÃO ANUAL DO 
ALUGUEL DE UM ARMARIO PARA OS CAMPEÕES DE CADA 
CATEGORIA. 

a. Os (as) jogadores (as) na categoria Scratch que obtiverem o maior número 
de pontos no final da temporada 2021, receberão até o 2º lugar, Troféus do 
RANKING INTERNO DO ALPHAVILLE GRACIOSA CLUBE. 

b. Os (as) jogadores (as) na categoria Index que obtiverem o maior número de 
pontos no final da temporada 2020 receberão até o 3º lugar, Troféus do RANKING 
INTERNO DO ALPHAVILLE GRACIOSA CLUBE. 

c. Havendo empate, o desempate se fará por meio da soma dos 3 (três) 
últimos resultados. Os Troféus serão entregues no FIELD DAY DO A.G.C de 2021. 

d. Os prêmios não são cumulativos. 
e. Os campeões de cada categoria, terão direito à isenção anual de um 

armário no vestiário com seu nome e placa de campeão da categoria. 
 

13. ADVERTÊNCIA / SUSPENSÃO / ELIMINAÇÃO 



                         

 

Nos eventos em que O Alphaville Graciosa Clube participe como responsável ou 
corresponsável, o (a) golfista estará sujeito (a) às penalidades previstas nas regras 
de golfe quando houver infrações das normas e, ainda: 

✓ Desrespeitar árbitros, e starter; 
✓ Desrespeitar os organizadores do evento; 
✓ Desrespeitar os funcionários dos clubes; 

 
✓ Desrespeitar a imprensa; 
✓ Desrespeitar delegados e/ou acompanhantes; 

 
✓ Desrespeitar e/ou maltratar caddies; 
✓ Não comparecer ao horário determinado do jogo (quando aplicável); 
✓ Danificar campo de golfe, a sede e dependências do clube; 
✓ Portar-se inconvenientemente com companheiros de viagem e de jogo; 
✓ Deixar de cumprir obrigações com o clube anfitrião (taxa de inscrição, 

caddies, consumo em bar, restaurante, pro-shop, etc.); 
✓ Usar palavras grosseiras e/ou de baixo calão no campo e nas 

dependências do clube; 
✓ Não entregar cartão de jogo para a apuração de handicap; 
✓ Fazer comentários considerados ofensivos pelas regras e bons costumes a 

quaisquer pessoas envolvidas com entidades de golfe. 
✓ Além dos itens acima, serão aplicadas subsidiariamente e cumulativamente 

as demais penalidades determinadas pelo Estatuto Social e Regulamento Controle 
de Dopagem e demais órgãos esportivos. 
 

14. CONDUTA 
As penas para estes itens serão aplicáveis através de: 

✓ 1ª Ocorrência: Advertência por escrito; 
✓ 2ª Ocorrência: Suspensão dos direitos, benefícios durante 3 (Três) meses 

mais a perda dos pontos no "RANKING"; 
✓ 3ª Ocorrência: Suspensão dos direitos, benefícios durante 6 (Seis) meses 

mais a perda dos pontos no "RANKING"; 
✓ 4ª Ocorrência: Suspensão dos direitos, benefícios mais a exclusão do 

Handicap Index na listagem oficial do Alphaville Graciosa Clube durante 12 (doze) 
meses; 

✓ 5ª Ocorrência: Exclusão do Handicap Index na listagem oficial do Alphaville 
Graciosa Clube por 5 anos. 
 

15. HANDICAP INDEX 
O Alphaville Graciosa Clube aplicará todos os critérios do Regulamento da 
Confederação Brasileira de Golfe que fazem os controles dos handicaps index dos 
(as) jogadores/as participantes dos eventos oficiais. 
A Comissão do torneio do Alphaville Graciosa Clube, se necessário poderá aplicar 
aos golfistas filiados, as penalidades relativas ao regulamento e o controle dos 
handicaps Index, que será enviada para a Comissão de Hcp da Federação 
Paranaense e Catarinense de Golfe. 
 
 

16. COMISSÃO DO TORNEIO 



                         

 

Será composta pela Comissão de Golfe, Capitania de Golfe e Head Pro. 
 
 
 
 
                                                                                    A COMISSÃO DO TORNEIO.  


