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Válido para Ranking Juvenil Nacional e Estadual Masculino e Feminino 
Modalidade: 54 Buracos - Stroke Play 

 
Juvenil Masculino: 

Jv.A Jogadores nascidos após 01.01.1995 1º e 2º lugar  
Jv.B Jogadores nascidos de 01.01.1995 até 31.12.1997 1º, 2º e 3º lugares 
Jv.C Jogadores nascidos de 01.01.1998 até 31.12.1999 1º, 2º e 3º lugares 
Jv.D Jogadores nascidos de  01.01.2000 até 31.12.2001 1º, 2º e 3º lugares 
Jv.E Jogadores nascidos após 01.01.2002  1º, 2º e 3º lugares 

Juvenil Feminino: 
JvF.A Jogadoras nascidas após 01.01.1995 1º e 2º lugar 
JvF.B Jogadoras nascidas de 01.01.1995 até 31.12.1997 1º, 2º e 3º lugares 
JvF.C Jogadoras nascidas de 01.01.1998 até 31.12.1999 1º, 2º e 3º lugares 
JvF.D Jogadoras nascidas após 01.01.2000 1º, 2º e 3º lugares 

Os prêmios não serão acumuláveis 
 PROGRAMAÇÃO:  

Dia 29/01 – treino (terça) 
Dias 30,31 e 01/02 – dias de jogo (quarta, quinta e sexta) 
Entrega de Prêmios: Sexta (01/02) -logo após o término da Competição 

 

 INSCRIÇÃO:  
As inscrições poderão ser feitas pelo site da FGERJ – www.fgerj.com.br, enviando a ficha de 
inscrição e efetuando o pagamento do boleto bancário. 
Ou via depósito bancário enviando o comprovante via fax ou email, com o nome do jogador. 
R$ 170,00 (cento e setenta reais) 
Depósito – BANCO SANTANDER  - 033 - Ag. 4395 c/c 13000361-9 
CNPJ: 29.520.897/0001-66 - Em nome da Federação de Golfe do Estado do RJ 
info@fgerj.com.br / adm2@fgerj.com.br – Fax: 2431-9492 
Prazo das Inscrições: 24/01/2013 
Cada participante terá direito a um balde de bolas por dia. 
 

HOTEL OFICIAL:  
Promenade Paradiso All Suítes - Av. das Américas, 487 – Barra da Tijuca 
Central de Reservas (31) 2125-3540 / 0800 702 3320 (21) 2111-8700  
 – Mencionar Torneio de Golfe - paradiso@promenade.com.br 
-  www.promenade.com.br – Para reserva de grupo: gupos@promenade.com.br 
Apto: SGL - R$ 318,00 + 5% ISS / DUPLO - R$350,00 + 5% ISS 
Suíte: SGL - R$ R$ 404,00 + 5% ISS / DUPLO - R$ 443,00 + 5% ISS 
As Federações devem entrar em contato direto com o hotel para providenciar as reservas. 
É obrigatória a Autorização de Hospedagem para os jogadores menores de 18 anos. (Modelo está 
disponível no site). 
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TRANSPORTE Jogadores de Fora: A Federação de Golfe do Estado do Rio de Janeiro 
disponibilizará um ônibus do aeroporto GALEÃO para o clube, no dia 29/01, pela manhã. 
As federações devem informar o horário de chegada das delegações até o dia 22/01/2013, 
para que possamos providenciar o transfer. 
 

ALMOÇO* (Restaurante Hole In One): R$40,00 – (incluindo uma sobremesa e refrigerante)  
*Os tickets para almoço serão vendidos pela FGERJ e poderão ser faturados para as 
Federações. 

JANTAR NO HOTEL:  À confirmar   

HOTEL E TRANSPORTE DOS BENEFICIADOS: 
As Federações que estejam sediando uma das etapas do Tour Juvenil 2013 terão direito a (2) dois 
apartamentos duplos, com café da manhã, bem como os transfers do aeroporto/clube/aeroporto e 
clube/hotel/clube, durante os dias do evento. Os nomes dos juvenis que ocuparão os apartamentos e 
os dados do vôo das delegações, deverão ser enviados via e-mail ( info@fgerj.com.br ) para a 
FGERJ, até o dia 22 de janeiro de 2013. A FGERJ não se responsabiliza pelas informações 
enviadas após esta data. 
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Condições do Campeonato: 
1- Vagas/Eligibilidade: 
Somente para jogadores nascidos após 01/01/1995 
Vagas: Limite de 110 jogadores. Os jogadores que estiverem na lista de espera serão incluídos 
obedecendo à ordem de chegada. 
 
2- Inscrições: Poderão ser feitas pelo site da FGERJ – www.fgerj.com.br, enviando a ficha de 
inscrição e efetuando o pagamento do boleto bancário. Ou via depósito bancário enviando o 
comprovante via fax ou email, com o nome do jogador. 
R$ 170,00 (cento e setenta reais) - BANCO SANTANDER  - 033 - Ag. 4395 c/c 13000361-9 
CNPJ: 29.520.897/0001-66 - Em nome da Federação de Golfe do Estado do RJ 
info@fgerj.com.br/adm2@fgerj.com.br 
Prazo das Inscrições: 24/01/2013 
Os jogadores/as com direito ao benefício de estada, somente terão suas inscrições 
garantidas, desde que sejam feitas dentro do prazo estabelecido, de acordo com este 
programa. 
Somente terá direito a devolução da inscrição, o jogador que comunicar sua desistência por escrito 
à Federação de Golfe do Estado do RJ, via fax ou e-mail, até a data de encerramento das 
inscrições. Encerramento inscrições: 24/01/2013  
 
3 - Modalidade da Competição: Stroke play, individual gross (sem handicap), 54 buracos. 
Categorias: por idade, de acordo com primeira página. Os jogadores da categoria “E”, assim como as 
jogadoras, deverão sair do Tee vermelho. Os jogadores das categorias B e C, sairão pelo Tee azul e 
categoria D pelo Tee branco. 
 
4 - Horário de Saída: Os horários estarão disponíveis no site da FGERJ, a partir das 16:00 horas 
do dia 28/01/2013 (segunda-feira). Será aplicada a nota da regra 6-3. 
 
5 - Desempate:  

a)  Categorias Jv.A até a Jv.C, Jv.Fem.A até a Jv.Fem.C: Play off, buracos a serem 
definidos pela Comissão Organizadora, persistindo o empate, seguir-se-á jogando na 
modalidade Sudden Death. Quando houver empate, os pontos serão somados e divididos pelo 
número de jogadores empatados, com exceção do 1º lugar da Categoria A a C.  

b) Nas demais colocações de todas as categorias, o desempate será feito pelo melhor 
resultado nos últimos, 18, 9, 6, 3 ou 1 buracos. Persistindo o empate, será realizado sorteio 
para definição da colocação. 

c) Caso haja mais de dois jogadores no play-off, as colocações de segundo lugar em diante 
serão decididas de acordo com o item b), independente do resultado dos jogadores no play-
off. 
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6-Dia de Treino: O campo estará aberto para treino na terça–feira, dia 29/01/2013.  
 
Treino durante o jogo: Será aplicada a nota 2 da Regra 7-2: Não é permitido treinar putt ou 
approach sobre ou perto do “green” do último buraco jogado. Penalidade: 2 tacadas. 
 
7-Transporte: Jogadores devem caminhar durante todo o tempo do jogo de uma volta estipulada. 
Será permitido o uso de carrinhos de golfe não-motorizados. 
 
8-Equipamentos Eletrônicos: Em consideração aos outros jogadores, não será permitido ao jogador 
nem pelo seu caddie, o uso de telefone celular, i-pod, ou outros equipamentos eletrônicos similares, 
no campo. Penalidade: Duas tacadas na primeira infração; desclassificação, em caso de reincidência. 
A volta estipulada normal é de 18 buracos, portanto NÃO será permitido usar o celular entre os 
buracos do jogo, nem na passagem do buraco 9 para o buraco 10 (ou do 18 para o 1, caso tenha 
iniciado o jogo pelo 10). 
 
9-Caddies: Será permitido o uso de caddies, para as categorias D e E. Porém não serão permitidos 
pais ou acompanhantes como caddies. Os pais e acompanhantes deverão guardar uma distância 
mínima de 25 jardas de cada jogador. 
 
10-Ritmo de Jogo: (Jogo Lento): Haverá cronometragem e o jogo lento será penalizado. As 
normas de ritmo de jogo e aplicação das penalidades ficarão a disposição e fazem parte integrante 
deste regulamento. A volta convencional definida pela comissão é de 18 buracos, portanto NÃO 
será permitido parar entre os buracos 09 e 10 (ou entre 18 e 1, caso tenha iniciado o jogo no 10): 
Regra: 6-7. 
 
11-Suspensão do Jogo: O sinal para suspensão do jogo devido à situação de perigo será de uma 
nota prolongada de sirene. 
 
12-Força Maior:  A comissão reserva-se ao direito de reduzir o numero de buracos a serem 
jogados em casos de força maior. 

Obs: O jogador é responsável pelo fiel cumprimento das regras de golfe e das condições da 
competição por parte de seu caddie. A FGERJ será rigorosa com o comportamento anti-esportivo 
dos jogadores, aplicando a regra 33-7 e a secção de etiqueta do livro de regras, de acordo com a 
decisão 33-7/8, cujas penalidades incluem a desclassificação do jogador. 
 
O campeonato será regido pelas regras do Royal and Ancient Club of St. Andrews, e pelas regras 
locais do Itanhangá Golf Club, cabendo as decisões à Comissão de Árbitros, inapeláveis. A comissão 
poderá alterar esse regulamento e a decisão da comissão é definitiva e inapelável.  
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FICHA DE INSCRIÇÃO 
Solicito procederem a minha inscrição no Tour Nacional de Golfe Juvenil – 2ª Etapa - Itanhangá 
Golf Club – RJ e, declaro estar de acordo com as normas do evento, publicadas através deste 
programa. 
 
Nome: ______________________________________________________________ 
 
Endereço: ___________________________________________________________ 
 
Cep: _________________Estado:________________________ Sexo: ( )Masc  ( )Fem    
 
Nascimento.:______________ Cód Index: _____________ HCP Index: ____________ 
 
Clube: __________________________ Telefone:_____________________________ 
 
Celular do Responsável:_______________Nº Identidade ou Passaporte: _____________ 
 
Email:_______________________________________________________________ 

Categorias 
Assinale com “X” sua faixa etária: 
 

Juvenil Masculino 
(   ) Jv.B  Jogadores nascidos de   01.01.1995 até 31.12.1997 
(   ) Jv.C  Jogadores nascidos de   01.01.1998 até 31.12.1999 
(   ) Jv.D  Jogadores nascidos de  01.01.2000 até 31.12.2001 
(   ) Jv.E  Jogadores nascidos após  01.01.2002 
 

Juvenil Feminino 
(   ) JvF.B  Jogadoras nascidas de  01.01.1995 até 31.12.1997 
(   ) JvF.C  Jogadoras nascidas de  01.01.1998 até 31.12.1999 
(   ) JvF.D Jogadoras nascidas após  01.01.2000 
 
Taxa de inscrição: 170,00 (cento e setenta reais) 
Inscrição via site/boleto bancário ou Depósito – Banco Santander 033 Ag. 4395 c/c 
13000361-9 - CNPJ: 29.520.897/0001-66 - Em nome da Federação de Golfe do Estado do 
RJ. Favor enviar comprovante devidamente identificado via fax (21) 2431-9492 ou email: 
info@fgerj.com.br/adm2@fgerj.com.br. 
 
Local:__________________________________Data: ______________________ 

Assinatura: ________________________________________________________ 


