5ª ETAPA - TOUR NACIONAL DE GOLFE JUVENIL
DATA
LOCAL

VAGAS/ELEGIBILIDADE
INSCRIÇÕES

30/10 - treino (quinta-feira)
31/10 a 02/11 - competição (sexta-feira, sábado e domingo)
TERRAVISTA GOLF COURSE
Estrada Municipal Arraial Trancoso, Km 18
Porto Seguro - Bahia
Tel: 073 2105-2104 / contato@terravistagolf.com.br | http://www.terravistagolf.com.br
Somente para jogadores nascidos após 01/01/1996. Os jogadores que estiverem na lista de
espera serão incluídos obedecendo à ordem de chegada (data e hora).
Deverão ser feitas exclusivamente através da ficha de inscrição.
Valor da Inscrição: R$ 100,00 (cem reais).
Encerramento inscrições: 24/10/2014, até as 17h00min.
Data limite para envio dos nomes beneficiados de hospedagem: 26/10/2014.
A FBCG somente aceitará as inscrições após o pagamento da taxa de inscrição na seguinte
conta bancária.
Banco: ................ 001 – Banco do Brasil
Agência: ............. 4692.2
C.C.: .................... 20448-X
CNPJ: .................. 08.222.140/0001-16
Favorecido: ......... Federação Baiana e Capixaba de Golfe
Favor enviar comprovante de depósito devidamente identificado anteriormente ao
encerramento das inscrições via e.mails: contato@fbcg.com.br

MODALIDADE

HORÁRIOS DE SAÍDA
DESEMPATE

Os jogadores/as com direito ao benefício de estadia, 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 FBCG, via e-mail (contato@fbcg.com.br), até a data de encerramento
das inscrições.
Stroke play, individual Gross (sem handicap), 54 buracos.
Categorias: por idade. Todas as jogadoras femininas, deverão sair do TEE VERMELHO. Os
jogadores da categoria “E”, deverão sair do TEE VERMELHO. Os jogadores das categorias B e C
sairão pelo tee AZUL e categoria D pelo tee BRANCO.
Os horários estarão disponíveis na FBCG, clubes e no site a partir das 10:00 horas do dia
29/10/2014.
Se houver empate em 1º lugar nas Categorias Juv. Masculino A, B, C, D e E e categorias Juv.
Feminina A, B, C e D, a decisão será através do play off, na modalidade Sudden Death, pelo
buraco a ser definido pela comissão organizadora do evento.
b) Nas demais colocações de todas as categorias, o desempate será feito pelo melhor
resultado nos últimos 36, 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.

TREINO
REGRAS

O campo estará aberto para treino na quinta– feira, dia 30/10/2014, o Tee do buraco 01
estará fechado a partir das 15h00min
1 - O Campeonato será regido pelas regras do Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews,
CBG Hard Card 2014 e pelas regras locais do Clube, cabendo as decisões, inapeláveis, à
comissão do torneio.
2 - Celulares, bips, pagers, etc fica terminantemente proibido o uso em qualquer momento
nos 18 buracos da competição. Penalidade: dois strokes e desclassificação no caso de
reincidência.
3 - 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 - Para o caso de interrupção de jogo, serão utilizados os seguintes sinais:
* nota de sirene ou rojão: PARAR O JOGO;
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* nota de sirene ou rojão: RECOMEÇAR O JOGO.
5 - É OBRIGATORIO O USO DE CARRO DE GOLFE. O condutor do Carro de Golfe será um
Caddie que a FBCG colocará à disposição sem custo.
6 – Cadência 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
7 – Sapatos: o campo não permite o uso de sapatos com pregos somente soft spikes.
8 – A Comissão do Torneio se reserva o direito de corrigir e/ou alterar o Horário de Saída.
9 - Comportamento anti-esportivo: A FBCG será rigorosa com os jogadores, aplicando a regra
33-7 e a seção de Etiqueta do livro de regras, de acordo com a decisão 33-7/8 cujas
penalidades incluem a desclassificação do jogador.

CADDIES

HOTEL OFICIAL

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.
*As jogadoras da categoria “D” feminina que fizerem o uso do caddie não pontuarão no
Ranking Mundial e no Ranking Nacional da categoria A.

Pousada SAUDOS A MALOCA (Alameda das Eugênias, 31 - situada no Arraial d'Ajuda,
a 4 km de Porto Seguro, próximo ao centro comercial do Arraial d´Ajuda e a 600
metros da praia)
http://www.saudosamaloca.com.br
 Todos os Aptos tem ar condicionado, frigobar, tv e telefone, Wi-Fi Gratis
 Apto Standard: R$140,00 a diária para apto duplo e R$210,00 para triplo
 Café da Manhã incluso
Forma de pagamento: 50% depósito bancário na reserva
50% dinheiro/cartão credito no check-out
Contato Reserva: Eduardo e Leni Montoto
Fone: (73) 2105 1200 ou (73) 8823 2323 / 8805-2004
E-mail: reservas@saudosamaloca.com.br

TRANSPORTE

RANKING / CATEGORIAS /
PREMIOS

A FBCG disponibilizará o transporte.
Favor confirmar o horário da chegadas das delegações.
Dia 30/10 - aeroporto/clube/hotel
Dia 31/10 - hotel/clube/hotel
Dia 01/11 - hotel/clube/hotel
Dia 02/11 - hotel/clube/aeroporto
Válido para: - Ranking Nacional Juvenil
- Ranking Mundial (apenas para jogadores da categoria A masculino/feminino)
Modalidade: 54 Buracos - Stroke Play
JUVENIL MASCULINO
Cat. A - Categoria B e C, Campeão.
Cat. B - Jogadores nascidos de 01.01.1996 a 31.12.1998 1º, 2º e 3º lugares
Cat. C - Jogadores nascidos de 01.01.1999 a 31.12.2000 1º, 2º e 3º lugares
Cat. D - Jogadores nascidos de 01.01.2001 a 31.12.2002 1º, 2º e 3º lugares
Cat. E - Jogadores nascidos após 01.01.2002 1º, 2º e 3º lugares
*Os jogadores da categoria D masculina, poderão optar por participar das categorias C e A
desde que os mesmos joguem do Tee Azul e sem o uso do caddie. Antes do inicio da
competição os jogadores deverão procurar a comissão do torneio para informar sua decisão.
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JUVENIL FEMININO
Cat. A - Categorias B, C e D*, Campeã.
Cat. B - Jogadoras nascidas de 01.01.1996 a 31.12.1998 1º, 2º e 3º lugares
Cat. C - Jogadoras nascidas de 01.01.1999 a 31.12.2000 1º, 2º e 3º lugares
Cat. D - Até 13 anos – Jogadoras nascidas após 01.01.2001 1º, 2º e 3º lugares
*As jogadoras da categoria D feminina, poderão optar por participar da categoria A desde que
as mesmas joguem sem o uso do caddie.

Os prêmios são acumuláveis.
A entrega dos prêmios está prevista para 14:00hs no Domingo 02-11.

