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FPCG CLASSIC 
 

 

 

DATA: 

08, 09 e 10 de julho de 2021 

*O jogador deverá escolher um dos dias estabelecidos para realizar a sua        

volta.  
*No sábado dia 10 – O horário de saída será a partir das 12h00 

 
MODALIDADE: 

Stroke-play (Net contra par do campo), em 18 buracos. 

Os jogadores participantes competem jogando nos seus respectivos clubes, 

e os resultados são computados e comparados respeitando o par    de cada 

campo, sendo válidos os “diferenciais nets”. 

 
CATEGORIAS / 

PREMIAÇÃO 

Categorias Net (Net contra par do campo): 

M1 Índex até 8,5: 1º, 2º e 3º lugares;   

M2 Índex 8.6 a 14.0: 1º, 2º e 3º lugares; 

M3 Índex 14.1 a 22.1: 1º, 2º e 3º lugares;  

M4 Índex 22.2 a 32.9: 1º, 2º e 3º lugares;  

M5 Índex 33.0 a 54.0: 1º, 2º e 3º lugares; 

 
F1 Índex até 16.0: 1º, 2º e 3º lugares;  

F2 Índex 16.1 a 23.7: 1º, 2º e 3º lugares;  

F3 Índex 23.8 a 31.7: 1º, 2º e 3º lugares;  

F4 Índex 31.8: a 54.0 1º, 2º e 3º lugares; 

 
Os prêmios não serão acumuláveis. 

As premiações serão um vale compras na loja Charão Golf, sendo os  

seguintes valores: 

 1º Lugar R$ 1.000,00  

2º Lugar R$ 500,00  

3° Lugar R$ 250,00  

 

 
RESULTADOS 

- O resultado deverá ser registrado no cartão de jogo e assinado pelo 

jogador e marcador. 

- O jogador deverá se certificar que o cartão está devidamente 

preenchido com data e sem rasuras. 

- A apuração dos resultados será realizada no dia seguinte. 

- A divulgação acontecerá na segunda-feira, dia 12. 

TEES DE SAÍDA Todos os jogadores deverão sair do tee correspondente ao seu Index. 

 

  



2 
 

 

 

 
PROCEDIMENTOS  

DE INSCRIÇÕES 

 

Deverão ser feitas exclusivamente por meio da ficha de inscrição online 

no site da FPCG. www.fpcg.com.br 

 

DATA LIMITE: 05 de julho de 2021, às 17hrs. 

 

Todos os jogadores estão isentos da taxa de inscrição 

 

NÚMERO DE 

PARTICIPANTES E 

ELEGIBILIDADE 

Ilimitado 

Somente será permitida a participação de jogadores devidamente 

registrados com handicap índex oficial por um clube filiado a FPCG. 

 

 

 

 

 
REGRAS: 

- O Campeonato será regido pelas regras do Royal and Ancient Golf Club 

of St. Andrews, pelas regras locais dos Clubes, cabendo as decisões, 

inapeláveis, à comissão do torneio. 

- Será permitido o uso de Golf Carts. 

- Será permitido o uso de telefone celulares, desde que feito de maneira 

consciente, ou seja, sem atrapalhar as demais jogadoras. 

- O Handicap Índex válido para o torneio será o gerado no dia 06 de julho 

de 2021. 

- Handicap índex máximo 54.0 

- Os jogadores serão responsáveis por definir seus horários de saída. 

- É recomendável que os grupos sejam formados por jogadores 

participantes do torneio, se não for possível o jogador deverá informar 

previamente a comissão do torneio da pessoa responsável por ser o 

marcador. 

 

 
DESEMPATE: 

Diferencial Net dos últimos 9 buracos (10-18), persistindo o empate 

diferencial Net dos primeiros 9 buracos (01-09), se ainda houver empate 

compara-se os resultados net buraco a buraco, considerando como 

critério o handicap stroke em ordem crescente (01-18). 

 

 

 

 
COMISSÕES 

HONRA 

Diego Veiga 

Mauricio Leão 

Rafael Laurnagaray 

Angela Ninno Leite 

Norton Bianeck 

TORNEIO 

Ariel Laurnagaray 

Enzo Miyamura 

 

http://www.fpcg.com.br/

