TERRAS FRIENDS – WITH AWARDS

Regulamento:
As inscrições devem ser feitas com Elaine, no Terras de São José Golfe Clube, nos telefones
(11) 4024-1109 ou por e-mail: elaine@tsjgc.com.br
1. O Circuito “Terras Friends - With Awards” será realizado na última sexta-feira de cada
mês, de fevereiro a novembro, num total de dez etapas. A entrega de prêmios será feita
no final da última etapa.
2. Modalidade: Stableford
2.1 Stableford: A contagem em competições "Stableford" é feita por pontos, conforme o
resultado em relação ao par, em cada buraco:

Score no Buraco
Double Bogey
Bogey
Par
Birdie
Eagle
Albatroz

Pontuação
0
1
2
3
4
5

O vencedor será o competidor que totalizar o maior número de pontos.
Para favorecer o ritmo de jogo, recomenda-se fortemente que o jogador levante a bola
quando não tiver mais possibilidade de pontuar no buraco.

2.2 Tabela de Ajuste de Resultado: Para que a esportividade prevaleça no Circuito, se o
resultado de um golfista for acima de 37 pontos, a Comissão aplicará ajustes no
resultado da etapa seguinte que o jogador vier a disputar, subtraindo pontos de acordo
com a seguinte tabela:
Pontos Stableford
Etapa Anterior
36 / 37
38 / 39
40 / 41
42 / 43
44 / 45

Ajuste
Próxima Etapa
sem ajuste
- 1 ponto
- 3 pontos
- 5 pontos
- 7 pontos

2.3 Tees de Saída: Masculino (branco)
Feminino (vermelho)
2.4 Handicap Índex: Válido o handicap índex do dia do torneio. Se houver divergência,
por favor informar a organização.
2.5 O marcador é unicamente responsável pelo registro do número total de tacadas
executadas em cada um dos buracos. As regras do torneio são de acordo com o R&A
e as Regras Locais.

3. No caso de empate na etapa, inclusive para primeiro lugar, serão somados os pontos
correspondentes ao número de empatados e divididos pelo total de jogadores empatados.
O resultado será a quantidade de pontos de cada um.
4. Tabela de Pontuação:
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9° 10° 11° 12° 13° 14° 15°
25
23
21
19
17
15
13
11
9
7
5
4
3
2
1
Resultado Final do Circuito – Ranking: Participando do circuito você receberá
pontos para o ranking conforme sua classificação em cada etapa. Valerão os cinco
melhores resultados, independentemente do número de etapas jogadas. Participando
mais vezes, você poderá descartar os piores resultados.
5. Clima: No caso de o evento ter que ser interrompido pelas condições climáticas o
resultado será feito pelo maior número de buracos que todos os golfistas tenham jogado.
6. Torneios e Categorias
7.1 Taças: A cada etapa serão distribuídos troféus para os campeões de duas
categorias: handicaps índex até 16,5 e de 16,6 a 32,7. Em caso de empate na primeira
colocação o troféu de campeão da etapa ficará para quem tenha somado mais pontos
nos últimos 9, 6, 3, 2 e 1 buracos do campo. Persistindo o empate, a decisão se dará por
sorteio.
No final do circuito, os três primeiros colocados de cada uma das duas categorias
receberão troféus, conforme a pontuação determinada nos Itens 4 e 5.
7.2 Prêmios Especiais (Vouchers): No final do Circuito “Terras Friends - With Awards”,
os jogadores que tiverem as maiores pontuações, independente da categoria de
handicap (categoria única), receberão Prêmios Especiais, incluindo hospedagens,
jantares etc., conforme o item 8, abaixo.
7. Premiação: Os prêmios já confirmados estão na relação abaixo. Estamos em
negociação com outros apoiadores e a relação final dos prêmios será divulgada no dia
15/03/2020.
Observação: Os vouchers de hospedagens informam e orientam a respeito das regras
para sua utilização, podendo haver restrições de período e de utilização em alta
temporada e feriados.
Prêmios já fechados:








1 voucher de uma semana para um casal + 2 menores de até 17 anos, em Resort na
região de Kissimmee, na cidade de Orlando, na Flórida (EUA). Não inclui taxa de
reserva e imposto local.
2 vouchers de 3 noites cada no Punta Mita’s Condo, 3 quartos para até 6 pessoas e
10 green fees para os campos Jack Nicklaus GC e Punta Mita.
2 vouchers de 4 noites para hospedagem em uma das Noronha Pousadas, em
Fernando de Noronha, com direito a acompanhante. Não inclui a taxa de Preservação
Ambiental.
2 vouchers de final de semana no Hotel Villa Rossa, com direito a acompanhante.
2 vouchers de final de semana no Fradíssimo, em Angra dos Reis.
1 voucher de 3 noites no Dom Pedro Aquiraz Ceará, com direito a acompanhante.
2 vouchers de final de semana, com direito a acompanhante, no Wish Golf Resort, em
Foz do Iguaçu, com traslado do aeroporto/hotel/ aeroporto, para participar do Torneio
Golfe Brasil. O vencedor do Nearest to the Pin do Torneio Golfe Brasil receberá uma
viagem para Portugal (Lisboa) com direito a 5 diárias no Hotel Dom Pedro
Vilamoura.




2 vouchers jantar e/ou almoço no Restaurante Cascudo, em São Roque.
4 caixas de charuto da marca La Cubanita, da República Dominicana, com 25 charutos
por caixa.

8. Critério de Desempate: No caso de empate na soma total de pontos do Circuito, o
desempate será feito pela maior pontuação por etapa, nas etapas aproveitadas.
Permanecendo o empate, o critério para desempate será a maior pontuação seguinte e
assim por diante, valendo sempre apenas os resultados aproveitados. Caso haja empate
de pontos nas etapas válidas, será aplicado o mesmo critério anterior nas etapas
descartadas.
9. Dúvidas: As dúvidas serão resolvidas pelas comissões de Arbitragem e do Circuito, cujas
decisões são definitivas.

