REGULAMENTO DO CAMPEONATO
BRASILIENSE DE GOLFE 2016
Brasília, 03 de fevereiro de 2017.

1. O Campeonato Brasiliense de Golfe de 2016, organizado pela Capitania de Golfe será
disputado em 5 (cinco) Etapas, não incluindo o Aberto de Brasília, nas seguintes categorias:
a) Masculino: scratch, 0 a 14; 14,1 a 22,1 e 22,2 a 36 de handicap index;
b) Feminino: scratch e 0-36 de handicap index.
1.1.

Nas categorias scratch masculino e feminino serão premiados os campeões. Nas
demais categorias de handicap índex (masculino e feminino) serão premiados os 2
primeiros colocados.

2. A pontuação a ser atribuída levará em conta os critérios definidos pela Confederação

Brasileira de Golfe (CBG):
Classificação

2.1.

Pontuação Classificação Pontuação Classificação Pontuação

Campeão

25

Quinto

10

Nono

3

Vice

20

Sexto

8

Décimo

2

Terceiro

15

Sétimo

6

Quarto

12

Oitavo

4

Acima do
Décimo

1

Em caso de empate na mesma classificação, aplica-se a seguinte regra: serão somados
os pontos dos empatados com os da classificação seguinte, dividindo o resultado por
dois (ex.: se houver empate no segundo lugar, serão somados os pontos do segundo e
terceiro lugares e divididos por dois).

3. Cada jogador receberá a pontuação conforme sua classificação na etapa realizada e, se

ocorrer à participação de eventuais jogadores que não concorram ao Campeonato
Brasiliense, a classificação será ajustada.
4. Serão considerados, para efeitos de pontuação, somente os 4 (quatro) melhores

resultados de cada jogador ao longo do Campeonato.
5. O Campeão Brasiliense de cada categoria será aquele que somar mais pontos após a

soma dos seus 4 (quatro) melhores resultados.
6. O jogador que mudar de categoria durante o Campeonato, terá a sua pontuação ajustada

segundo os seguintes critérios:
a) Indo para categoria abaixo, levará 70% dos pontos obtidos anteriormente;
b) Indo para categoria superior, levará 60% dos pontos obtidos anteriormente;
c) Ao retornar para a categoria em que iniciou o campeonato, seja abaixo ou superior,
o jogador recuperará integralmente a pontuação obtida naquela categoria inicial,
observadas as alíneas precedentes.
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6.1.

O resultado final será computado para a categoria em que o jogador tiver maior
frequência de participação durante o campeonato, sendo exigido um mínimo de 50%
das etapas jogadas na mesma categoria. Caso a frequência seja igual nas duas
categorias, valerá a classificação para a categoria superior.

7. No caso de empate o ganhador será aquele que tiver maior pontuação na última Etapa.

Persistindo o empate ganhará o que tiver participado de maior número de etapas. Se,
ainda assim, continuar o empate, será vencedor o que tiver obtido maior pontuação no
resultado do último dia da 5ª Etapa.
8. Torneios internos deverão ser jogados no horário da manhã e à tarde a partir das 13

horas. O campo estará liberado aos não participantes do torneio, no período matutino, 30
minutos após a saída do último grupo, e no período vespertino serão respeitadas as
saídas dos jogadores não participantes do campeonato.
9. Torneios internos com patrocínios diversos, por exemplo, Embaixadas, não serão

cobradas taxas de inscrição dos associados. Para os torneios sem patrocínios, serão
premiados os vencedores, porém sem confraternização.
10. Ao final da temporada, será oferecido aos participantes um Jantar de Confraternização

com entrega de prêmios.
11. O jogador que abandonar uma partida em andamento ou não comparecer ao Tee Time,

salvo motivo de causa maior, perderá os pontos da etapa e os benefícios do torneio. O
jogador não poderá utilizar esta etapa como descarte para o ranking do Campeonato
Brasiliense.
12. É proibida a prática ou treino durante o torneio, mesmo sendo em um green jogado ou

entre buracos, sob a penalidade de 2 tacadas e desclassificação na reincidência, com
exceção do torneio Match Play no qual a prática será permitida.
13. O uso de Aparelhos Eletrônicos (celular, Ipod, etc.), exceto medidores de jardas (GPS,

radares, relógios, etc..), durante a volta estipulada será penalizado com duas tacadas e
com a desclassificação na reincidência.
14. Interrupção de jogo por motivo de chuva forte:

Para o caso de chuva forte, serão utilizados os seguintes sinais:
a) 1 (uma) salva de rojão para PARAR O JOGO, marque a bola, proteja-se em lugar
seguro, e aguarde por 20 minutos.
b) 2 (duas) salvas de rojão, para REINICIAR O JOGO.
c) 3 (três) salvas de rojão, deixe sua marca no campo e retorne à Sede.
Os jogadores que não forem capazes de terminar o jogo, no primeiro dia, concluirão sua
volta no dia seguinte, antes dos demais jogadores.
No segundo dia com saídas no modo Shot Gun, se a chuva não permitir que os 18
buracos sejam concluídos, somente contarão para fins de classificação os 18 buracos do
dia anterior.
No caso de saídas no modo Tee Time, e a chuva não permitir que os 18 buracos sejam
concluídos, valerá o número de buracos jogados pelo último grupo de cada categoria
nesse dia.
15. O jogador tem a obrigação de entregar seu cartão, no starter house, assinado pelo

marcador e jogador imediatamente após o término de sua volta estipulada, sendo
automaticamente desclassificado se não o fizer.
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16. As eventuais reclamações sobre pontuação deverão ser dirigidas por escrito à Capitania,

após a etapa jogada e antes da realização de nova etapa, não sendo aceitas reclamações
fora desse limite.
17. Ao final do ano será realizado o Campeonato MATCH PLAY do Clube, estando

automaticamente classificados os 12 (doze) primeiros colocados de cada categoria do
Campeonato Brasiliense, e será realizado com uma nova estrutura, a ser divulgada
posteriormente.
18. Os casos omissos serão resolvidos pela Capitania de Golfe.

Brasília, 03 de fevereiro 2017.

Fabiano de Andrade Lima
Capitão de Golfe
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