
 

                               

                   15º INTERNO DE MATCH PLAY GOLF 2021 

                    CATEGORIA MASCULINA E FEMININA 

ALPHAVILLE GRACIOSA CLUBE 

DATA Poderá ser jogado a partir do dia 19 de junho, e as finais até o dia 
28 de novembro de 2021. 

 
LOCAL 

 

Alphaville Graciosa Clube   
AV. Tomaz Edison de Andrade Vieira, 825 - Pinhais – PR. 
Telefone: (41) 3551-1389. 

 
Nº DE VAGAS  

32 vagas por categoria.  As chaves serão feitas conforme o ranking 
interno atualizado após a 2ª etapa realizada no dia 17/04/2021 os 
(as) jogadores (as) que não estiverem no ranking serão sorteados 
para o fechamento das chaves. Os campeões de 2020, serão os 
cabeças de chave de cada categoria.  

 
 

CATEGORIAS E 
PREMIAÇÕES 

 

Categoria Masculina   
M1 - Index até 8,5 – campeão e vice-campeão 
M2 - Index de 8,6 a 14,0 – campeão e vice-campeão 
M3 - Index de 14,1 a 22,1 – campeão e vice-campeão  
M4 - Index de 22,2 a 31,2 – campeão e vice-campeão 
F1 - Index até 16,0 - campeã e vice-campeã. 
F2 - Index de 16,1 a 31,2 - campeã e vice-campeã 
Todas as categorias femininas e masculinas jogarão sem 
handicap “Gross”. 

PROGRAMA  
SOCIAL 

Os troféus serão entregues no dia 11 de dezembro (sábado). 

 
 
 
 
 
 
 

REGULAMENTO 
 
 
 
 
 
 

• O Campeonato será disputado na modalidade Match Play, 
na categoria feminina e masculina sem handicap. 

• Os participantes obrigatoriamente deverão ter handicap 
oficial da Confederação Brasileira de Golfe. 

• O index handicap a ser utilizado para definir os (as) 
jogadores (as) nas suas respectivas categorias, será o 
publicado no último dia das inscrições. 

• Cada jogador terá o prazo de 10 dias no máximo para a 
realização do jogo. A data limite será informada via 
whatsapp, nos quadros de avisos do clube e no starter. 

• Só passará para a próxima fase o vencedor de cada 
rodada. 

• Todas rodadas serão disputadas em 18 buracos. Caso 
persista o empate, será disputado o play off “sudden 
death” pelo buraco 1. 



                                                                                                                                               

Atenciosamente  

 

 

A COMISSÃO DE GOLFE           

• Os jogos devem ser agendados entre os (as) jogadores 
(as). A data e horário deverão ser previamente informados 
ao starter. 

• Saída do jogo nos finais de semana e feriados pelo tee do 
buraco 1 até 07h50 e após 10h00 pelo tee do 1. Durante a 
semana o horário é livre. 

• Não haverá obrigação de dar prioridade a dupla que está 
jogando o match play, fica a critério de jogadores 
envolvidos. 

• Caso não haja acordo de datas entre os jogadores, o fato 
deverá ser comunicado à Capitania de Golfe em um prazo 
de até 10 (dez) dias após o início da referida rodada. 

• Os jogos da 1ª rodada serão definidos pela formação das 
chaves seguindo o critério das colocações do ranking 
interno, vencedores do ano de 2020 e sorteios dos demais 
participantes. 

• O não comparecimento de um jogador no horário marcado 
(desde que confirmado pelo starter) resultará em W.O. 

• Os jogos serão considerados marcados, somente depois 
da confirmação de ambos os jogadores da data e horário 
ao starter. 

• O campeonato será regido pelas regras locais do AGC e 
do Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews. 

• Qualquer situação não contida neste regulamento deverá 
ser levada à comissão do torneio. 

• A Comissão é composta pela Capitania de Golfe. 

GOLF CART 
E MEDIDOR DE 

JARDAS 

Será permitido durante o jogo para todas categorias. 

TAXA DE 
INSCRIÇÃO 

Isento para sócios Golfistas. 

INSCRIÇÕES E 
INFORMAÇÕES 

 

Confirmar a sua inscrição diretamente no starter até as 18h00 do 
dia 12/06/2020 (sábado), pelo telefone (41) 3551-1389 opção 3 e 
1 e/ou e-mail sec.golfe@clubealphaville.com.br ou via WhatsApp 
(41) 99187-2382.  


