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CIRCULAR Nº  021/2012                    São Paulo, 11 de junho de 2012  

XXIII CAMPEONATO BRASILEIRO AMADOR PRÉ-JUVENIL E JUVENIL 

24 a 27 de JULHO DE 2012 

GÁVEA GOLF & COUNTRY CLUB 

Estrada da Gávea, 800 - Bairro São Conrado - CEP 22610-000 

Telefone: (55-21) 3323-5050 - Fax: (55-21) 3323-5050 

 

PROGRAMA, CONDIÇÕES e REGULAMENTO 

1. O XXIII CAMPEONATO BRASILEIRO AMADOR PRÉ-JUVENIL E JUVENIL, válido para o Ranking Nacional, será 
disputado no Gávea Golf & Country Club,  em três (03) voltas de dezoito (18) buracos cada, na 
modalidade stroke play, obedecendo as Regras de Golfe do R&A Rules Ltd. e as Regras Locais 
aplicáveis.  
 
1.1 O número de vagas disponíveis está limitado a 102 (cento e dois) jogadores. 

 

2. ELEGIBILIDADE – CONFORME AS CATEGORIAS ABAIXO 

 

2.1 - PRE-JUVENIS e JUVENIS MASCULINO 

 Categoria Juvenil – Jogadores nascidos de 01.01.94 a 31.12.96 (Categoria B) 

 Categoria Pré-Juvenil – Jogadores nascidos de 01.01.97 a 31.12.98 (Categoria C) 

 Categoria de 12 a 13 anos – Jogadores nascidos de 01.01.99 a 31.12.2000 (Categoria D) 

 Categoria até 11 anos – Jogadores nascidos após 01.01.2001 (Categoria E) 

 

2.2 - PRE-JUVENIS e JUVENIS FEMININO 

 Categoria Juvenil – Jogadoras nascidas de 01.01.94 até 31.12.96 (Categoria B) 

 Categoria Pré-Juvenil – Jogadoras nascidas de 01.01.97 até 31.12.98 (Categoria C) 

 Categoria até 13 anos – Jogadoras nascidas após 01.01.1999 (Categoria D) 

 

2.3 – COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DE IDADE 

 Todos os participantes devem estar dentro dos limites de idade, que deverá ser comprovada 
por documentação oficial com foto. 
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3. PREMIAÇÃO  

3.1 - XXIII CAMPEONATO BRASILEIRO AMADOR PRÉ-JUVENIL E JUVENIL  

 Troféus de Campeão e Vice-campeão Masculino - Categoria Geral (A = B+C) 

 Troféus de Campeã e Vice-campeã Feminina - Categoria Geral (A = B+C) 

 Troféus de 1º, 2º e 3º lugares de cada categoria: 

 Masculino - Categorias B, C, D e E 

 Feminino - Categorias B, C e D. 

 Os prêmios são acumulativos. 

   

 4. PROGRAMAÇÃO 

 24 de Julho (3ª feira) - Chegada das delegações e traslado ao campo para treino; 

 24 de Julho (3ª feira) - Palestra/Seminário (tema a ser anunciado em tempo hábil.) Presença 
obrigatória de todos os participantes;. 

 25 de Julho (4ª feira) - Primeiro dia de jogo; 

 26 de Julho (5ª feira) - Segundo dia de jogo; 

 27 de Julho (6ª feira) - Terceiro dia de jogo. 

 27 de Julho (6ª feira) - Encerramento com entrega de prêmios do XXIII CAMPEONATO 
BRASILEIRO AMADOR PRÉ-JUVENIL E JUVENIL. 

 

5. INSCRIÇÕES E DATA LIMITE. 

5.1 As inscrições deverão ser feitas pelos jogadores diretamente na sua Federação e, somente 
serão consideradas e aceitas, mediante o preenchimento da ficha de inscrição anexa, junto 
com o comprovante de pagamento.  

5.2 Os jogadores que não observarem o acima não serão considerados inscritos no torneio pela 
Confederação Brasileira de Golfe e não serão avisados.  

5.3 O valor da inscrição é de R$190,00 (Cento e noventa reais) por participante que dará direito 
a: 

 Transfer Aeroporto/Clube/Hotel Oficial do Evento/Clube/Aeroporto; 

 Um balde de bola (40 bolas) de treino por dia 

 Água e fruta no campo. 

 O valor da inscrição deverá ser depositado pelas Federações, na conta corrente da 
Confederação Brasileira de Golfe, observando o número total de jogadores inscritos, sendo 
que o jogador não poderá efetuar o pagamento diretamente à CBG. 

5.4 A CBG irá disponibilizar para compra pelos jogadores e/ou federações talonários para as 
seguintes despesas: 
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 Almoço Buffet incluso sobremesa e refrigerante ou suco, no clube de 3ª a 6ª feira no valor 
diário de R$40,00 (quarenta reais por pessoa) 

 Lanche, incluso refrigerante, no Bar de Passagem no valor de R$10,00 (dez reais) por kit. 

 Balde de bolas extras com 40 bolas no valor de R$5,00 (cinco reais) o balde. 

 

5.5 - ENCERRAMENTO DAS INSCRIÇÕES: 

 Dia 10 de julho até às 17:00h ou quando preencher o número de vagas disponíveis; 
 

5.6 - Cada Federação deverá designar um acompanhante responsável por suas equipes. Os pais, 
responsáveis ou amigos que quiserem acompanhar o jogo de seus filhos e/ou amigos deverão 
manter distância dos mesmos durante os jogos, sob pena de desclassificação do golfista do 
torneio. 

 

5.7 - DADOS PARA DEPÓSITO 

 O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado no Bradesco, agência 0423-5, c/c: 
38.110-1 a favor da Confederação Brasileira de Golfe (CNPJ) 30.280.382/0001-15 

(Favor enviar o comprovante de depósito via fax (55-11) 3168-4366, devidamente identificado) 

 

6. HOSPEDAGEM 

6.1 A Organização do torneio sugere o hotel abaixo citado, oficial do torneio, entretanto, os 
jogadores poderão escolher outras acomodações de acordo com sua conveniência. 

 

 Hotel Oficial do Evento: Promenade Paradiso All Suítes 

 Endereço:  Av. das Américas, 487 – Barra da Tijuca 

 Telefone da Central de Reserva: (55 31) 2125-3515 ou (55 31) 2125-3514 

 e-mail: grupos2@promenade.com.br  

 Período de hospedagem: Check-in 24 de julho a check-out 27 de julho. 

 Mencionar bloqueio grupo CBG 

 

6.2 - TARIFAS: 

 Apartamento Standard casal (apto SGL Casal) : R$305,00 (trezentos e cinco reais) a diária.     
Acrescentar 5% de ISS. Café da manhã incluso na diária. 

 Apartamento Standard duplo (apto DBL Twin) : R$336,00 (trezentos e trinta e seis reais) a 
diária. Acrescentar 5% de taxa de serviço. Café da manhã incluso na diária.  

 Obs. As Federações deverão solicitar os bloqueios dos apartamentos para a CBG, que irá 
centralizar as reservas. Pedimos a gentileza de quando solicitarem o bloqueio para a CBG de 
informar os dados da Federação para o devido faturamento. 

mailto:grupos2@promenade.com.br
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Obs. Despesas extras, como consumo em frigobar, alimentação, lavanderia, telefonemas, 
internet e outros, serão de responsabilidade exclusiva dos hospedes. 

 

7.  AUTORIZAÇÕES OBRIGATÓRIAS PARA MENOR DE IDADE 

   

 O/a participante deste evento (quando desacompanhado do pai ou mãe) deverá 
providenciar autorizações tanto para hospedagem quanto para viagem (favor informar-se 
com os órgãos competentes) e portar documento de identidade original, com foto. 

 Os documentos poderão ser solicitados no check-in do hotel e nos embarques para viagem. 

 Caso não sejam apresentados, a hospedagem e embarque/viagem, poderão não ocorrer 
visto que os Hotéis e Transportadoras não são condescendentes, pois em caso de fiscalização 
podem ser punidas na forma da Lei. 

 

8. TRANSPORTE 

 As informações dos voos deverão ser enviadas até a data limite das inscrições no sentindo de 
serem programados os traslados saindo dos Aeroportos Santos Dumont e Galeão, com 
destino ao Gávea Golf & Country Club.  A CBG não se responsabiliza por informações 
enviadas após esta data. 

 Os jogadores que não cumprirem os horários pré-determinados pela CBG, estarão abrindo 
mão deste beneficio e isentando-a desta responsabilidade (exceto devido a atrasos dos 
voos), não serão reembolsadas despesas com táxis. 

 TRASLADO LOCAL: Serão informados diariamente através de comunicados no quadro de 
avisos do Clube e Hotel oficial do Evento. 

 

9.  ALIMENTAÇÃO 

 Café da manhã: servido no hotel, incluso na diária. 

 Almoço: servido no clube (de terça a sexta-feira), conforme descrito no item 5.4 

 Jantar: por conta de cada jogador / federação.   
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FICHA DE INSCRIÇÃO 

Prezados Senhores, 

 

Solicito procederem a inscrição dos seguintes jogadores no XXIII CAMPEONATO BRASILEIRO 
AMADOR PRÉ-JUVENIL E JUVENIL a ser realizado no período de 24 a 27 de julho no Gávea Golf & 
Country Club, no Rio de janeiro – RJ.  declarando estar de acordo com as normas do evento, 
publicadas através deste programa. 

Nome: 
 
PRE-JUVENIS e JUVENIS MASCULINO 

 Categoria Juvenil – Jogadores nascidos de 01.01.94 a 31.12.96 (Categoria B) (   ) 

 Categoria Pre-Juvenil – Jogadores nascidos de 01.01.97 a 31.12.98 (Categoria C) (   ) 

 Categoria de 12 a 13 anos – Jogadores nascidos de 01.01.99 a 31.12.2000 (Categoria D) (   ) 

 Categoria até 11 anos – Jogadores nascidos após 01.01.2001 (Categoria E) (   ) 

 

PRE-JUVENIS e JUVENIS FEMININO 

 Categoria Juvenil – Jogadoras nascidas de 01.01.94 até 31.12.96 (Categoria B) (   ) 

 Categoria Pre-Juvenil – Jogadoras nascidas de 01.01.97 até 31.12.98 (Categoria C) (   ) 

Categoria até 13 anos – Jogadoras nascidas após 01.01.1999 (Categoria D) (   ) 
 
Endereço:  
 
CEP:                   Cidade:                  Estado:          Fone: (      ) 
 
Data de nascimento incluindo o ano:        /      /                  Idade: 
 
Clube:    Hcp Index: 
 
Nacionalidade:   Código de Handicap: 
 
e-mail:    
 
Celular do Responsável: (     ) 
 
ASSINATURA: ________________________________________________ 
 
RESPONSÁVEL:_____________________________ Telefone para contato: (     )  
RG: 
 
 

 FICHAS INCOMPLETAS SERÃO DESCONSIDERADAS. 
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REGULAMENTO GERAL 

 

1. TEES DE SAÍDA:  

 

 Tee Vermelho - Categorias Femininas B, C e D. 

 Tee Vermelho - Categorias Masculinas D e E 

 Tee Branco - Categorias Masculinas B e C 

 

2. O campeonato será regido pelas regras do Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews e, pelas regras 
locais do clube sede, cabendo às decisões inapeláveis, à comissão de Árbitros. 

3. Somente será permitida a participação de jogadores/as que tenham handicap índex oficial das 
Federações filiadas à CBG ou clubes de estados sem Federação, filiados diretos à CBG.  

 Regra 7.2, Nota 2: Fica proibido o treino de putts e chips sobre ou perto do green do último 
buraco jogado e de qualquer outro buraco. Penalidade: 2 strokes. 

4. Atendendo a determinação da confederação Brasileira de Golfe, fica EXPRESSAMENTE PROIBIDO o 
uso de I Pod, telefone celular, pager, walkman e quaisquer outros equipamentos eletrônicos durante a 
volta estipulada. O não cumprimento das determinações acima mencionadas acarretará na 
desclassificação do golfista. 

5. Horário de Saída: Estará à disposição dos interessados, no clube, ou no site www.cbg.com.br no dia 
de treino do torneio. 

6. Chuvas: O sinal para suspensão de jogo devido à situação de perigo será uma nota prolongada de 
sirene. 

7. Caddies: O uso de caddies será permitido somente para as categorias D e E, masculino e feminino. 
12 a 13 anos e até 11 anos. 

 Não é permitido pais e familiares como caddies. 

 Não será permitido o uso de carrinhos elétricos. 

 Valor sugerido por caddie por 18 buracos: R$80,00 (oitenta reais)  

8. Bolas para treino. O primeiro balde com 40 (quarenta) bolas para treino será fornecido 
gratuitamente. Os demais baldes terão o custo de R$5,00 (cinco reais) por balde com 40 (quarenta ) 
bolas. 

9. Os Pais e acompanhantes deverão guardar uma distância mínima de 25 jardas de cada jogador. 

10. DESEMPATES. 

 Play-Off, Sudden Death, nas categorias A e C, masculino e feminino. 

 As demais categorias, pelos melhores últimos 36, 18, 9, 6, 3, 1 buracos. 

 A comissão reserva-se o direito de reduzir o numero de buracos a serem jogados em casos 
de força maior. 
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CONDUTA ANTI DESPORTIVA 

 

O golfista que tiver uma conduta esportiva não compatível com os padrões do golfe, dentro do campo 
ou em qualquer ambiente do evento (restaurantes, hotéis, clubes, etc.), terá sua inscrição recusada 
para as demais fazes do Circuito, dependendo da gravidade de seu ato. O golfista será responsável 
também pela conduta de seus acompanhantes (pais, amigos, técnicos, etc.), em qualquer ambiente do 
evento. As punições serão as mesmas impostas pelo Código de Conduta da C.B.G. Código de 
Comportamento e de Etiqueta – Regra 33-7 - 01/01/2004 - “Aplicável a jogadores Pré-Juvenis e 
Juvenis”. Este código de comportamento tem a finalidade de orientar os jogadores pré-juvenis e 
juvenis, quanto ao seu comportamento dentro e fora do campo. 

 

1º - Violações do código de comportamento no campo de golfe incluem: linguagem abusiva, jogar 
tacos, falsificação de resultados, infrações não acusadas das regras, desacato a voluntários ou 
membros da comissão, estragos ao campo, fumar ou mascar produtos de tabaco, uso de drogas ou 
álcool, não adesão às normas de traje (uniformes, etc..) determinadas para o torneio, ou, nas voltas de 
prática, abandonar o torneio no meio de uma volta sem autorização expressa, ou, qualquer outro 
comportamento indigno. 

 

2º - Violações do código de comportamento fora do campo de golfe incluem: qualquer uso ou 
associação com drogas e álcool, fumar, vandalismo, comportamento abusivo e desrespeitoso para com 
seus anfitriões, suas famílias ou propriedades, com diretores, capitães ou responsáveis pela delegação 
da qual estiverem fazendo parte, utilização de bicicletas, golf carts, veículos automotores (motos, jet 
sky e similares) ou qualquer outro que ofereça risco a integridade física do jogador. 

 

3º - A Confederação Brasileira de Golfe poderá dar autoridade à Comissão do torneio em que estejam 
participando jogadores juvenis, de aplicar a pena de desclassificação por infração aos itens deste  

 

Código e as regras de etiquetas – 33.7, bem como, poderá aplicar qualquer uma, ou, todas as 
penalidades abaixo, baseadas na severidade da violação do código de comportamento: 

 

a) carta de advertência ao jogador e seus pais; 

b) desclassificar o jogador do torneio onde ocorreu a violação; 

c) desclassificar o jogador do (s) próximo (s) torneios;  

d) suspender o jogador por prazo indeterminado. 

 

No caso de uma “suspensão” ou “punição”, tanto o jogador como seus pais poderão apresentar sua 
defesa à Diretoria da Confederação Brasileira de Golfe dentro de 30 dias da data da suspensão. A 
Diretoria da Confederação Brasileira de Golfe examinará todo o material submetido, incluindo o 
relatório da comissão do torneio onde a infração ocorreu, para, então, determinar o prazo da 
suspensão. Qualquer jogador que estiver suspenso, não terá direito às vantagens do ranking a que 
estiver incluído. 
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DEZ PRINCIPIOS FUNDAMENTAIS NO GOLFE 

 

1. Quando for cumprimentar alguém e estiver de chapéu ou boné, tire-o para o cumprimento.  

2. Quando entrar em um lugar fechado e estiver usando chapéu ou boné, tire-o enquanto permanecer 
no lugar.  

3. Quando estiver atrasado no jogo, não espere que peçam passagem, ofereça com cordialidade e boa 
vontade a quem o segue.  

4. Cumprimente sempre seu adversário pelas boas jogadas com palavras ou simplesmente com 
pequenos bons gestos. Se ele ganhar, felicite-o com alegria sincera e bom humor.  

5. Seja justo, estrito e honesto na aplicação das regras do jogo. Muitas vezes ocorre que nós sejamos 
nossos próprios juízes.  

6. Diante de qualquer contrariedade em seu jogo, não perca nunca os bons modos ou a boa linguagem.  

7. Se estiver representando o seu clube, federação ou país lembre-se que seus deveres e 
responsabilidades são dobrados, com você mesmo e com o órgão que você está tendo a honra de 
representar.  

8. Se vista de forma adequada para o jogo. Existem normas de etiqueta e bom gosto que devem ser 
respeitadas.  

9. Durante o jogo, preste muito atenção na recolocação dos divots, piques nos greens, rastelar as 
bancas sempre que cair nelas, e os demais cuidados tão importantes para a manutenção apropriada 
dos campos. Nesse sentido, deve-se ter especial consideração e respeito a todos os que dedicam horas 
e trabalho para benefício do campo e do jogo, desde o Capitão até todo o pessoal encarregado. 

10. Respeite sempre as normas e regras locais, lugares de permanência, horários e zonas de prática 
permitidas. Mantenha-se atento ao jogo do seu companheiro ou adversário de forma a não atrapalhar 
o seu jogo no momento das tacadas. O silêncio e o seu posicionamento são importantes durante as 
tacadas dos outros jogadores. 


