PROGRAMA
XXII ABERTO DO NORTE DE GOLFE
10 e 11 de setembro de 2016
Data
Local

08 e 09 de setembro de 2016 – Quinta e Sexta feira
Aberto para treino a todos os participantes devidamente inscritos
10 e 11 de setembro de 2016 – Sábado e Domingo
XXII Aberto do Norte de Golfe
Amazon Country Club
Rua Quinta Linha, s/n - Tenoné
Belém - PA
Telefone/Fax: (91) 3268-1201 – Secretaria ACC
(91) 98765-8053
e-mail: amazgolfe@gmail.com (Secretaria ACC)

Categorias

Cavalheiros
Scratch
Index 0 a 14,9
Index 15 a 36,4
Senior
Scratch
Index 0 a 16,7
Index 16,8 a 36,4
Damas
Scratch
Index 0 a 40,4

Premiação
Modalidade
Desempate

1º, 2º e 3º lugar de cada categoria
Stroke Play (36 buracos)
a) Scratch – Playoff em morte súbita a partir do buraco 9
b) Em outras categorias pelos seguintes critérios:
1 – Últimos 18 buracos
2 – Melhor 9 buracos finais
3 - Melhor 6 buracos finais
4 - Melhor 3 buracos finais
5 - Melhor último buraco

Os horários de saída estarão na sede do Amazon Country Club no dia
09/09/2016
Divisão de vagas por Clubes
Clubes
Vagas
Manaus
25
Amazon
25
Castanhal
22
Capanema
05
Tomé-Açú
20

FNG
15
No caso da não utilização de vagas, estas serão liberadas para a Federação Norte de Golfe.
Data Limite de
Inscrições
Local de Inscrições

CGC, MCC, CCC, TACC e Outros Estados: 28/08/2016, até 16hr
ACC
: 04/09/2016, até 16hr
Todas as inscrições deverão ser remetidas para:
Amazon Country Club
Rua Quinta Linha s/n - Tenoné
Telefone: (91) 3268-1201– Secretaria ACC
(91) 98765-8053
email: amazgolfe@gmail.com (Secretaria ACC)

Valor da Inscrição

R$ 300,00 (trezentos reais) – Todas as categorias
O pagamento da taxa de inscrição deverá ser recolhido por cada clube e
repassado ao responsável financeiro do evento
R$40,00 por volta de 18 buracos
Sábado e domingo, disponível para todos os jogadores inscritos, no salão
do club house
Café da manhã: 6h – 9h
Almoço
: 10h – 14h
Água disponível no club house
Dia 11/09/2016 – imediatamente após os encerramentos dos jogos
entrega de prêmios e coquetel de encerramento.

Caddies
Alimentação

Social

Outras informações: O Campeonato será regido pelas regras do Royal and Ancient Golf
Club of St. Andrews e pelas regras locais, cabendo as decisões
Regulamento
inapeláveis, à Comissão de Árbitros.
NÃO será permitido o USO de CARRO DE GOLFE, cuja
transgressão implicará na desclassificação do jogador/a.
Serão válidos os index do mês de setembro/2016
Atendendo a determinação da Confederação Brasileira de Golfe, fica
EXPRESSAMENTE PROIBIDO o uso de telefone celular, Pager,
walk-man e quaisquer outros equipamentos eletrônicos similares
durante a volta estipulada, incluindo-se a passagem entre os buracos
9 e 10, cuja transgressão acarretará em desclassificação do jogador.
Regra 6.3: Será aplicada de acordo com a regra vigente.
REGRA 7.2 – Nota 2: Fica proibido o treino de putts e chips sobre
ou perto do último buraco jogado e de qualquer outro buraco, cuja
transgressão implicará na penalidade de duas tacadas.
Bolas Permitidas

Conforme Circular CBG-007/2003 (29.01.2003) – Manual Técnico,
Condições de Campeonatos para 2003 – Secção A.

As seguintes condições serão aplicadas de acordo com a regra 33-1:
1 – Especificação da bola (nota de regra 5-1)
. Lista de bolas aceitáveis – pagina 115 no livro de regras de golfe:
A bola que o jogador usar deve fazer parte da lista de bolas de golfe
aprovadas, em vigor, emitidas pela R&A.
Jogo Lento
Os/as jogadores/as não serão avisados/as que estarão sendo
cronometrados;
Penalidade por quebra de condição:
1º jogo lento Aviso verbal do árbitro
2º jogo lento 1 tacada de punição
3º jogo lento 2 tacadas de punição
Contamos com a presença de todos.
Federação Norte de Golfe
Acy Marcos dos Santos

