
Os resultados da primeira etapa são de responsabilidade de cada

clube/campo participante e deverão ser encaminhados para sua federação

regional até dia 18/05/2022.  

Teremos duas frentes de arrecadação, a doação de cada participante e a captação de patrocínio.

Detalhes de como patrocinar vide anexo: Golfe_Solidário_Brasil_FPGolfe  

PATROCÍNIO

Etapa 1
SELETIVA DOS CLUBES/CAMPOS DE GOLFE

FILIADOS DO BRASIL. 

PRORROGADO ATÉ A 26 DE JUNHO DE 2022.

 

MODALIDADE  

STROKE PLAY  

CATEGORIAS

CLASSIFICAÇÃO  

ADESÃO / DOAÇÃO  

MASCULINA:  HCP INDEX ATÉ 8,5 | HCP INDEX 8,6 A 14,0 | HCP INDEX 14,1 A
25,7 | HCP INDEX 25,8 A 36,0
 
FEMININA:  HCP INDEX ATÉ 16,0 | HCP INDEX 16,1 A 36,0

1º colocado/a de cada categoria em cada clube/campo de golfe filiados do Brasil.

 

obs: serão
considerados os

handicaps a
serem publicados

no dia que
antecede a

seletiva.

RESULTADOS

LOCAL 
Todos os clubes/campos de golfe filiados do Brasil.  

R$ 150,00 (cento e cinquenta reais). Equivalente a 2 cestas básicas por jogador/a. Os jogadores/as

deverão efetuar as inscrições/doações nos seus respectivos clubes/campos de golfe filiado do Brasil.

Cada clube poderá realizar uma ou mais seletivas durante o período estipulado. Os/As jogadores/as
poderão disputar quantas seletivas desejarem, desde que efetuem uma nova doação a cada participação.

QUANTO MAIS VOCÊ PARTICIPA, MAIS CHANCES VOCÊ TEM!



Etapa 2
FINAIS REGIONAIS

CLASSIFICAÇÃO  

1º colocado/a da Final Regional de cada Federação.

Responsabilidade de cada federação regional, deverão ser encaminhados para a federação

paulista de golfe até 01/08/2022 (golfesolidariobr@gmail.com).  

RESULTADOS

CATEGORIAS VÁLIDAS PARA CLASSIFICAÇÃO
obs:  serão

considerados os
Handicaps conforme
programa do aberto

MASCULINA:  HCP INDEX ATÉ 8,5 | HCP INDEX 8,6 A 14,0 | HCP INDEX 14,1 A
25,7 | HCP INDEX 25,8 A 36,0
 
FEMININA:  HCP INDEX ATÉ 16,0 | HCP INDEX 16,1 A 36,0

MODALIDADE  

STROKE PLAY  (MINÍMO 36 BURACOS)

O/a jogador/a classificado/a poderá participar de mais de um torneio. Valerá seu melhor resultado (36 buracos).

PARTICIPAÇÃO

Os/As classificados/as na Etapa 1 deverão se inscrever em um dos abertos indicados por sua federação.
É de responsabilidade dos classificados na etapa 1, assegurar sua inscrição junto ao aberto válido para a final regional.

03 a 05 e 11 a 12 de Junho: Aberto do Clube de Campo de São Paulo.

24 e 26 de Junho:  Aberto do Ipe Golf Club de Ribeirão Preto.

09 e 10 de Julho: Aberto do Guarapiranga Golf & Country Club.

EM SÃO PAULO, SERÃO 3 FINAIS REGIONAIS:

10-11 de Junho: Aberto do Frade.

DEMAIS FEDERAÇÕES:

RIO DE JANEIRO:



Etapa 3

FINAL NACIONAL, SOB RESPONSABILIDADE

DA FPGOLFE/CBGOLFE. 

 

Nesta fase serão classificados os
representantes do Brasil no LatinoAmericano.  

MODALIDADE  

STROKE PLAY
Sendo: 54 buracos para categoria masc. até 8,5 e fem. até 16,0. 36 buracos para as demais categorias.

CLASSIFICAÇÃO  

Scratch masculino: 1º colocado do Ranking Nacional.

Demais categorias: 1º colocado/a de cada categoria.

obs: considerando a
conversão de seu

handicap index para as
categorias da 4ª etapa.

PREMIAÇÃO ESPECIAL PARA O CLUBE QUE MAIS DOAR
O clube terá o direito de enviar mais 4 jogadores , graciosamente, que disputarão o TORNEIO

INTERCLUBES, que acontecerá em paralelo ao Campeonato LatinoAmericano.

Serão anunciados após o CAMPEONATO ABERTO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

RESULTADOS

CATEGORIAS VÁLIDAS PARA CLASSIFICAÇÃO
obs: serão

considerados os
Handicaps conforme
programa do aberto.

 

MASCULINA:  HCP INDEX ATÉ 8,5 | HCP INDEX 8,6 A 14,0 | HCP INDEX 14,1 A
25,7 | HCP INDEX 25,8 A 36,0
 
FEMININA:  HCP INDEX ATÉ 16,0 | HCP INDEX 16,1 A 36,0

LOCAL 

Será realizado em conjunto com o CAMPEONATO ABERTO DO ESTADO DE SÃO PAULO (clube à definir). 

PARTICIPAÇÃO
Todos os classificados na seletiva regional dos Estados participantes deverão se inscrever no

CAMPEONATO ABERTO DO ESTADO DE SÃO PAULO a fim de disputarem entre si a vaga de sua

categoria. A FPGolfe irá isentar a taxa de inscrição dos classificados regionais.

DE 12 A 14 DE AGOSTO DE 2022.



Etapa 4
CAMPEONATO

LATINOAMERICANO.

LOCAL 
Iberostar Playa Paraíso Golf Club. Playa del Carmen | Cancún | Quintana Roo |México.

CATEGORIAS

MASCULINA:  Scratch | HCP (ATÉ 9) | HCP (10 A 16)| HCP (17 A 24)| HCP (25 A 36) 

FEMININA:  HCP (ATÉ 16) | HCP (17 A 30)

TORNEIO INTERCLUBES

Resultado net por equipe.

MODALIDADE  

STROKE PLAY.

DE 10 A 14 DE OUTUBRO DE 2022.

PARTICIPAÇÃO
Os/As classificados/as na Seletiva Nacional - CAMPEONATO ABERTO DO ESTADO DE SÃO PAULO



Resultado net últimos 9 buracos do campo;  
Resultado net últimos 6 buracos do campo;  
Resultado net últimos 3 buracos do campo;  
Resultado net último buraco do campo;  
 Sorteio.  

Resultado net últimos 18 buracos do campo;  
Resultado net últimos 9 buracos do campo;  
Resultado net últimos 6 buracos do campo;
Resultado net últimos 3 buracos do campo;  
Resultado net último buraco do campo;  
Sorteio.  

Para efeito de desempate na etapa 01, serão
considerados:  

1.
2.
3.
4.
5.

Para efeito de desempate nas demais etapas, serão
considerados:  

1.
2.
3.
4.
5.
6.

CRITÉRIOS DE DESEMPATE

DIVULGAÇÃO

DIRETOR DO TORNEIO  

CONTATO

Serão anunciados em todos os veículos de comunicação disponíveis nos

clubes, federações e cbgolfe.  

Mauro Gonçalves Batista  
e-mail: mgb@fpgolfe.com.br  

Whatsapp: (11) 94334-3358  

Ellen Alvares  

Geral

Saiba mais @golfesolidariobrasil

COMISSÃO DE ÁRBITROS
Será criado um grupo no whatsapp para a comissão de árbitros, sendo que as

decisões proferidas por esta comissão serão soberanas.



Geral

A inscrição e participação dos jogadores na competição

implica automaticamente em concordar, aceitar e cumprir

com o protocolo de competição das federações COVID19,

conforme publicado no site de cada entidade regional.  

PROTOCOLO COVID-19  

A inscrição e participação dos jogadores na competição implica automaticamente em
concordar, aceitar e cumprir com:  

NORMAS

POLÍTICA ANTIDOPING CBGOLFE:  

https://www.cbg.com.br/regulamentos/politica-antidoping-do-golfe/   

"Reconhecer que as formações pessoais fornecidas peloca) participante no canpeonato pode ser
armazenadas eletronicamente ou de qutra forma, e acessadas por funcionarios da orbanzadora
do evento, acentes e contratados, de acordo con a legislação e as práticas de proteção de dados
atual, para fins de nscrição no curso, procedimentos de logística de viagem, cadastranento no
sistema de banco de dados da cbgolfe/fpgolfe, prestações de contas aos orgaos fiscalizadores,
divulgaçao do apoio fornecido pela cbgolfe reconhecer que as horações pessoais poderão ser
compartilhadas, quando estataiente necessáro, para terceiros para a execução dos serviços
acima elencados. reconhecer que as formações pessoais fornecidas serão mantidas pela
organizadora do evento sob arquivo estntamente pelo te tipo necessario para o cumprieto dos
serviços acima elencados. após concluído a preselite capacitação, os dados pessoais acima
citados serão destruíods, salyo aqueles que forem necessários para cumprimento de obrigação
legal e/ou exigidos para prestacles de contas para a cogolfe o [a] praticipante do toanelo
autoriza a unuzação dos seus dados pessoais conforme a finalidade acina estabelecida,
consentindo de forma livre, inequívoca e devidamente"  

LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD):

CÓDIGO DE CONDUTA ESPORTIVA CBGOLFE:  

https://www.cbg.com.br/wp-content/uploads/2021/09/codigodecondutaesportivacbgolfe.pdf  

CÓDIGO DE CONDUTA E INTEGRIDADE CBGOLFE:  

https://www.cbg.com.br/regulamentos/codigo-de-conduta-e-integridade/  

Saiba mais @golfesolidariobrasil



Saiba mais @golfesolidariobrasil

Geral

DOAÇÃO DE
CESTAS BÁSICAS
O total dos valores arrecadados com doações  

e patrocínios de cada clube/campo de golfe, 

DISTRIBUIÇÃO:

Os clubes participantes que alcançarem a doação de 100 cestas básicas
ou mais, deverão indicar a instituição a qual desejam direcionar as
cestas básicas.  

A indicação deverá ser feita pelo e-mail
golfesolidariobr@gmail.com e deverá conter:  

NOME DA INSTITUIÇÃO  

CNPJ 

ENDEREÇO COMPLETO  

NOME DO RESPONSÁVEL  

TELEFONE/E-MAIL.  

A instituição indicada será analisada/validada pela união br, e se
aprovada, as cestas básicas serão entregues por meio da união br.  

Caso a instituição indicada não seja aprovada, o clube deverá indicar
uma segunda opção.  

Para os clubes que não atingirem a doação de 100 cestas básicas, as
cestas arrecadadas serão distribuídas pela união br a instituições
credenciadas e conforme a necessidade/prioridade sinalizada por esta
organização.  

deverão ser informados a Federação Paulista de Golfe
até o dia 01/07/2022 pelo e-mail golfesolidariobr@gmail.com
Os depósitos dos valores arrecadados deverão ser realizados 
até o dia 01/08/2022.


