
 
 

CALENDÁRIO TERRAS FRIENDS 2023* 

1ª etapa 24 de fevereiro 

2ª etapa 31 de março 

3ª etapa 28 de abril 

4ª etapa 26 de maio 

5ª etapa 30 de junho 

6ª etapa 28 de julho 

7ª etapa 18 de agosto 

8ª etapa 29 de setembro 

9ª etapa 20 de outubro 

10ª etapa 24 de novembro 

                                                                       * Sujeito a alteração, com aviso prévio de 1 semana 
 
 

REGULAMENTO 
 
1) Organização 
O Terras Friends é um circuito de golfe organizado pelo Terras de São José Golfe Clube, de Itu 
(SP), com etapas de fevereiro a novembro, sempre na última uma sexta-feira de cada mês. 
Cada etapa é independente, não havendo acúmulo de pontos. 
 
Na última etapa do ano (veja calendário completo abaixo) haverá uma disputa para determinar 
o “Campeão dos Campeões” de cada categoria. 
 
2) 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 

Duplo 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, 
obrigatoriamente, levantar a bola. 
 



Caso a rodada não possa terminar devido ao mau tempo ou outro fator, a rodada será 
remarcada. 
 
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. 
 

PONTOS NA ETAPA REDUÇÃO DE HANDICAP 

38 e 39 10% 

40 e 41 15% 

42 e 43 20% 

44 e 45 25% 

 
3) Categorias 
1ª Categoria – Handicaps índex até 12,0 
2ª Categoria – Handicaps índex de 12,1 a 22,0 
3ªCategoria – Handicaps índex de 22,1 a 32,7 
 
As categorias são mistas, reunindo homens e mulheres. 
Homens de até 64 anos jogam dos tees brancos. 
A partir dos 65 anos, os homens saem dos tees verdes, assim como os juvenis de até 11 anos.  
Mulheres de todas as idades saem do tee vermelho. 
 
Será válido o handicap index da segunda-feira da semana do torneio.  
Havendo divergência, comunicar à organização antes do início da etapa. 
 
4) Premiação 
A cada etapa serão premiados os dois primeiros colocados de cada uma das três 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. 
 
5) Prêmios especiais 
Haverá prêmios especiais, por etapa: 
Longest Drive: Buraco 1 – jogadores da 2ª e 3ª categorias 
Longest Drive: Buraco 13 – jogadores da 1ª categoria 
Nearest to the Pin: Buraco 12 
 
6) Elegibilidade 
Podem participar todos os golfistas que tenham handicap índex oficial no Brasil. 
Golfistas com handicap índex superior a 32,7 podem jogar, mas com o handicap limitado ao 
máximo do torneio (32,7). 
 
Jogadores com handicap índex de fora do Brasil terão sua inscrição condicionada à análise da 
Comissão Organizadora. 
 
7) Inscrições  



Para se inscrever, procure a Secretaria do Terras de São José Golfe Clube, pelo telefone (11) 
4024-1109 ou pelo e-mail: elaine@tsjgc.com.br.  
 
Recomendamos fazer as inscrições antecipadamente, mas todos podem se inscrever até meia 
hora antes do início de cada etapa, caso haja vagas disponíveis. 
 
8) Regras 
O Terras Friends será jogado de acordo com as Regras do Golfe oficiais do R&A, respeitadas as 
Regras Locais do Terras de São José Golfe Clube. 
 
9) Premiação 
A temporada do Terras Friends 2023 tem início no mês de fevereiro. Serão 10 etapas 
independentes e, ao final do circuito, haverá a disputa do “Campeão dos Campeões” de cada 
categoria. 
 
10) Dúvidas 
As dúvidas e casos omissos serão resolvidos pelas comissões de Arbitragem e de Organização, 
conforme o caso. As decisões dessas Comissões são definitivas e irrecorríveis. 
 
11) Comissão de Arbitragem 
André Egoroff 
Carlos Fernando Cruz Lima 
Stella Bihar 
Luís Menezes 
Adson Souza 
 
12) Comissão de Organização 
André Egoroff 
Elaine Lima 
Adson Souza 
Wesley William 
 
13) Premiação Campeão dos Campeões 
O “Campeão dos Campeões” de cada uma das três categorias ganhará estadia de final de 
semana, com pensão completa e direito a acompanhante, no Novotel Itu Terras de São José 
Golf & Resort, além de uma inscrição para o Aberto do Terras de São José Golfe Clube de 2024, 
para 1ª categoria; uma inscrição para o Aberto do Estado de São Paulo de  2024, para 2ª 
categoria; e uma inscrição para o Torneio Bandeirantes, para a  3ª categoria. 
 
14) Apoios  
O Terras Friends 2023 conta com o apoio do Novotel Itu Terras de São José  Golf & Resort;  
Terras de São José Academy of Golf; Chopp Itaipava e Federação Paulista de Golfe. 
Além da premiação também serão feitos sorteios e degustação durante as etapas. 
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