TERRAS FRIENDS – TAÇA PAULO PIMENTEL 2021
REGULAMENTO
1) Organização
O Terras Friends – Taça Paulo Pimentel 2021 é um circuito de golfe organizado pelo
Terras de São José Golfe Clube, em Itu (SP), com rodadas de fevereiro a dezembro,
sempre na última sexta-feira de cada mês. A rodada de dezembro, para evitar as festas
de final de ano, será jogada excepcionalmente na segunda sexta-feira do mês, dia 10.
(veja calendário completo abaixo).
2) Homenagem
O Terras Friends de 2021 homenageia Paulo Pimentel, da Golfe e Cia, coorganizador do
circuito do ano anterior, que nos deixou recentemente, vítima da Covid-19. Pimentel foi
um dos mais importantes promotores de eventos de golfe do Brasil, tendo inovado com
a idealização e organização de muitas competições que fizeram e continuam a fazer a
diferença no esporte
3) Modalidade
O Terras Friends é jogado na modalidade stableford com handicap, de soma de pontos,
conforme o resultado net em relação ao par, em cada buraco, seguindo a tabela abaixo
Resultado no buraco Pontos
D. Bogey ou pior
0
Bogey
1
Par
2
Birdie
3
Eagle
4
Albatroz
5
Para agilizar o ritmo de jogo, quem não puder mais somar pontos em um buraco deve
levantar a bola.
Caso a rodada não possa terminar devido ao mau tempo ou outro fator, valerá a soma
dos pontos feitos no maior número de buracos que todos os golfistas tenham jogado.
Jogadores que somem de 38 pontos em diante em uma rodada terão seu handicap
ajustado para baixo na rodada seguinte, conforme a tabela abaixo. Essa aplicação é
automática e irrecorrível.
Soma de pontos Redução de pontos
na etapa
na rodada seguinte
38 e 39
10%
40 e 41
15%
42 e 43
20%
44 e 45
25%
4) Categorias
Categoria A – Handicaps index até 16,5
Categoria B – Handicaps index de 16,6 a 32,7

Ambas as categorias são mistas, reunindo homens e mulheres.
Homens jogam dos tees brancos; mulheres dos tees vermelhos.
Será válido o handicap index da segunda-feira da semana do torneio. Havendo
divergência, comunicar à organização antes do início da rodada.
5) Premiação
A cada etapa receberão troféus os campeões de cada uma das duas categorias
Em caso de empate na primeira colocação o vencedor será quem tenha somado mais
pontos nos buracos de 10 a 18. Persistindo a igualdade o desempate será pelos pontos
somados nos buracos de 13 a 18; de 16 a 18; de 17 a 18; e 18, ou seja, a soma de pontos
nos últimos 9, 6, 3, 2 e 1 buracos do campo. Se ainda houver empate, a decisão se dará
por sorteio.
6) Prêmios especiais
Haverá prêmios especiais, por rodada:
Longest Drive: Buraco 1
Nearest to the Pin: Buraco 12
7) Elegibilidade
Podem participar todos os golfistas que tenham handicap index oficial no Brasil.
Golfistas com handicap index superior a 32,7 podem jogar, mas com o handicap
limitado ao máximo do torneio (32,7).
Jogadores com handicap index de fora do Brasil terão sua inscrição condicionada à
análise da Comissão Organizadora.
Os jogadores poderão participar de quantas etapas quiserem.
8) Inscrições
Para se inscrever procure a Secretaria do Terras de São José Golfe Clube, no telefone
(11) 4024-1109 ou por e-mail: elaine@tsjgc.com.br.
Recomendamos fazer as inscrições antecipadamente, mas todos podem se inscrever até
meia hora antes do início de cada rodada.
9) Regras
O Terras Friends será jogado de acordo com as Regras do Golfe oficiais do R&A e
USGA, respeitadas as Regras Locais do Terras de São José Golfe Clube.
10) Pontuação para o Ranking 2021 do Terras Friends
Os 15 jogadores que somarem mais pontos em cada categoria, em cada etapa, receberão
pontos para o Ranking 2021 do Terras Friends, conforme a tabela abaixo:
Col.
1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12° 13° 14° 15°
Pontos 25 23 21 19 17 15 13 11 9
7
5
4
3
2
1
Em caso de empate na etapa, inclusive para o primeiro lugar, serão somados os pontos
correspondentes às colocações dos jogadores empatados e o total divididos entre eles.
Todas as rodadas contam para o circuito e não haverá descarte de resultados. Quem
jogar mais etapas terá mais chances de pontuar.

Havendo empate no total de pontos do ano, o critério de desempate será pelo maior
número de primeiros lugares, segundos lugares e assim por diante. Persistindo o empate
haverá sorteio.
11) Premiação anual do Ranking 2021 do Terras Friends
(soma de pontos no ano, independente da Categoria)
1º lugar: Taça Paulo Pimentel + inscrição para o Aberto do TSJGC de 2022.
2º lugar: Uma diária com pensão completa, com direito a acompanhante, no Hotel
Novotel Itu Golf & Resort;
3º lugar: Day Pass, com pensão completa, com direito a acompanhante, no Hotel
Novotel Itu Golf & Resort;
4º lugar: 1 caixa de charutos La Cubanita;
5º lugar: 1 caixa de charutos La Cubanita;
6º lugar: 1 caixa de charutos La Cubanita;
7º lugar: 1 green fee válido em qualquer dia no TSJGC
8º lugar: 1 green fee válido em qualquer dia no TSJGC
9º lugar: 2 green fees, válidos para qualquer dia, sendo um no Sapezal Golfe Clube e
outro no Honda Golf Center;
10º lugar: 2 green fees, válidos para qualquer dia, sendo um no Sapezal Golfe Clube e
outro no Honda Golf Center;
11º lugar: 2 green fees, válidos para qualquer dia, sendo um no Sapezal Golfe Clube e
outro no Honda Golf Center;
12º lugar: 1 inscrição para uma das etapas do Terras Friends 2022;
13º lugar: 1 inscrição para uma das etapas do Terras Friends 2022;
14º lugar: 1 inscrição para uma das etapas do Terras Friends 2022;
15º lugar: 1 caixa de bolas.
Na etapa final haverá ainda sorteio de prêmios e entrega de brindes, a serem definidos.
12) Dúvidas
As dúvidas serão resolvidas pelas comissões de Arbitragem e de Organização, conforme
o caso. As decisões dessas Comissões são definitivas.
13) COVID-19
Os participantes se comprometem antecipadamente a respeitar e praticar todas normas
do protocolo de segurança vigente para a prevenção da COVID-19
14) Comissão de Arbitragem
André Egoroff
Carlos Fernando Cruz Lima
Stella Bihar
Luís Menezes
Adson Souza
15) Comissão de Organização
André Egoroff
Elaine Lima
Adson Souza
Fernando Santos

16) Calendário Terras Friends 2021*
1ª rodada
26 de fevereiro
2ª rodada
26 de março
3ª rodada
30 de abril
4ª rodada
28 de maio
5ª rodada
25 de junho
6ª rodada
30 de julho
7ª rodada
27 de agosto
8ª rodada
24 de setembro
9ª rodada
29 de outubro
10ª rodada
26 de novembro
11ª rodada
11 de dezembro
* Sujeito a alteração, com aviso prévio de 1 semana

