
 

 

 
 

 2º ABERTO DE GOLFE DO PARÁ  

 
19, 20 E 21 DE OUTUBRO DE 2018. 

  
DATAS: 
19 de outubro de 2018 – Sexta feira 
*Treino aberto a todos os participantes devidamente inscritos. 
20 e 21 de outubro de 2018 - Sábado e Domingo 
*2º Aberto de golfe do Pará – Miriti Golfe Clube 
 
LOCAL:  
CONDOMÍNIO MIRITI INTERNACIONAL GOLFE MARINA  
Marituba - PA  
*Área Metropolitana de Belém 
 
CONTATOS: 
 (91) 98141-0118 - Ivanildo Pessôa 
 (91) 99168-3953 - Michel Pidner 
 

• MODALIDADE: Stroke Play 36 buracos 
 
C A T E G O R I A S: 

1. CAVALHEIROS (Tees azuis) 
. Scratch 
. Index 0 a 12, 4 
. Index 12,5 a 36.4 
 

2. SÊNIORS (Tees brancos) 
. Scratch 
. Index 0 a 14,5 
. Index 14,6 a 36,4 
 

 



 

 

3. SUPER SENIORS (Tees amarelos) 
. Scratch 
. Index 0 a 36,4 
 

4. DAMAS (Tees vermelhos) 
. Scratch 
. Index 0 a 40,4 
 
PREMIAÇÕES:  1º, 2º e 3º lugar em todas as 
                           categorias. 
 
DESEMPATE: 
SCRACTH:  
a) 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 
 
VALIDADE PARA O RANKING PARAENSE: 
O 2º Aberto de Golfe do Pará será válido para o ranking paraense de golfe nas categorias 
Cavalheiros (Scratch e Net), Sênior (Scratch e Net), Super Sênior (scratch e net) e damas 
(Scratch e Net). 
*Serão considerados os handicaps índex publicados em 01.10.2018. 
 
REGULAMENTO: 

• Fica EXPRESSAMENTE PROIBIDO o uso de telefones e quaisquer outros equipamentos 
eletrônicos incluindo tocadores de música e similares durante a volta estipulada 
conforme Regra 14.3. Penalidades: 

Duas tacadas na primeira infração; 
Desclassificação em caso de reincidência; 
*A Comissão de Arbitragem poderá considerar as penalidades acima em circunstâncias 

especiais. 
 

• Medidores de distâncias (Range finders): Será permitido o uso de equipamentos que 
meçam exclusivamente distância. Se for utilizado equipamento que forneça outras 
informações que possam influenciar em sua maneira de jogar (elevações, vento, entre 
outros), o jogador infringe à regra 14-3, cuja penalidade é a desclassificação, mesmo 
que o equipamento não seja usado para tais funções adicionais. 
 

• Treino durante volta estipulada: 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 tacadas 
 
HORÁRIO DE SAÍDA: 
Modalidade Shot gun às 8:00hs 
 
NOTA: O clube não disponibiliza de carrinhos de golfe elétricos (golf carts). 



 

 

DATA LIMITE DE INCRIÇÕES:  
18/10/2018 até às 16:00hs 
*Todas as inscrições deverão ser remetidas para: 
MIRITI INTERNACIONAL GOLFE CLUBE 
Telefone: (91) 98141-0118 Ivanildo Pessôa - Capitão 
                  (91) 9168-3953 Michel Pidner - Diretor de golfe 
E-mails: ivanpessoa@hotmail.com                michel@metamont.com.br 
VALOR DE INSCRIÇÃO: R$300,00 (trezentos reais) – Todas as categorias 
O PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DEVERÁ SER DEPÓSITADO NA SEGUINTE CONTA: 
BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 
Agência: 2132 
Conta: 0000288-5 
CONDOMÍNIO MIRITI INTERNACIONAL GOLFE MARINA 
*Os comprovantes deverão ser enviados para: condomíniomiriti1golfmarina@gmail.com 
 
NOTA: O pagamento excepcionalmente também poderá ser realizado diretamente na sede do 
clube. 
Os clubes poderão recolher as inscrições de seus associados e fazer o respectivo depósito para 
a conta acima referenciada, enviando a relação dos inscritos para a secretaria do Condomínio 
Miriti. 
E-mail: condomíniomiriti1golfmarina@gmail.com 
 
REMUNERAÇÃO DE CADDIES: 
R$50,00 por volta de 18 buracos 
 
ALIMENTAÇÃO: Sábado e Domingo, disponível para todos os jogadores inscritos, no salão do        
Club house. 
Café da manhã: 6:00hs - 7:30hs 
Hasteamento do Pavilhão Nacional: 7:30hs 
Almoço: imediatamente após encerramento do jogo. 
Lanches, água, Sucos e refrigerantes poderão ser adquiridos na lanchonete do Club House.  
 
NOTA: O jogador será responsável pelo lanche do seu caddie. 
 
*Frutas e água gratuita, disponíveis na passagem do buraco 04 para o 05. 
 
CERIMÔNIA DE ENCERRAMENTO: 
21/10/2018 Imediatamente após a última turma entregar seus cartões, almoço entrega de 
prêmios e confraternização. 
 
 
Contamos com a participação de todos. 

 
 
 
 
 
 

MIRITI GOLFE CLUBE 
Fabio Akimaro Kudo 

PRESIDENTE 
 


