
Regulamento Ranking GOIANO DE GOLFE 
GOIANIA GOLFE CLUBE 

2016 
 
 
1. PARTICIPAÇÃO 

 
Poderão participar do Ranking Goiano todos/as os/as jogadores/as que possuam 
handicap Index oficial no clube, sócios e não sócios. 
 
2. CATEGORIAS 
 
Os golfistas que participarão do Ranking, serão divididos nas categorias descritas 
a seguir: 
 
MASCULINO 

Categoria 
Scratch 

Categoria  A Categoria  B Categoria  C 

Índex de (0 a 8.4) Índex de (8.5 a 14.0) Índex de (14,1 a 24,0) Índex de (24,1 a 36) 

 
DAMAS: 
CATEGORIA ÚNICA 
 
Tee de Saída              

Categoria Scratch : Gold 
Categoria  A         : Tee Azul  
Categoria  B         : Tee Branco 
Categoria  C         : Tee Branco  
Damas                 : Tee Vermelho 
 
3. FORMA DE DISPUTA 
 

Categoria Scratch : Stroke Play    
Categoria  A         : Stroke Play    
Categoria  B         : Stroke Play  
Categoria  C         : Stableford    
Damas                 : Stableford   
 
Resumo: 
 
-Serão 7 etapas com datas pré-definidas com jogos sábado e domingo. 
*Vamos realizar mais uma etapa além destas 7, por devido alguns 
jogadores não terem participado da 1 etapa. 
-O jogador poderá escolher o melhor resultado de sábado ou domingo; se jogar 
somente um dos dias, este resultado será computado. 



-O jogador poderá descartar duas etapas para pontuação. 
-Os jogos serão feitos sempre com um marcador da mesma categoria ou 
de categoria superior, nunca sozinho e também nunca em família. 
-A taxa de inscrição é de R$60,00 (sessenta reais) para cada etapa, sócios e não 
sócios. Os jogadores não sócios terão de pagar o green fee normalmente.                                
 
Informações de Regras: 
 
A regra 14.3 - É autorizado o uso de dispositivos que possam aferir ou medir 
distância. 
 
4. ETAPAS 
 
O Ranking  do GGC  2016 consistirá de 07 (sete) etapas, em datas conforme 
calendário em anexo,  18 buracos por etapa, no GGC: 
 
As etapas jogadas, para contagem de Pontos para o Ranking, serão 
contabilizadas pelo resultado de cada 18 buracos NET ou por pontos. 
 
Poderão ocorrer modificações do local e datas da realização de qualquer das 
etapas, o que será informado aos golfistas com antecedência de no mínimo 15 
dias. 
 
5. PONTUAÇÃO 
 
1º lugar - 15 pontos 
2º lugar - 12 pontos 
3º lugar - 10pontos 
4º lugar - 8 pontos 
5º lugar – 7 pontos 
6º lugar - 6 pontos 
7º lugar - 5 pontos 
8º lugar – 4 pontos 
9º lugar – 3 pontos 
10ºlugar – 2 pontos 
 
Contagem de Pontos:  
 
A pontuação final, que indicará o ranking, será a soma dos 5 (cinco) melhores 
resultados obtidos pelo golfista, após as 7 etapas. Duas etapas podem ser 
descartadas. 
 
Caso de empate: todos os golfistas empatados receberão os pontos referentes 
à esta colocação, cabendo ao golfista da colocação seguinte, a pontuação da 
classificação descontado o número de golfistas empatados anteriormente. 
Exemplo: 
=> 03 golfistas empatados em 2º lugar, atribui-se 12 pontos para cada um e o 
próximo golfista na classificação será o 5º lugar com 8 pontos. 



 
 
 
 
 
 
Limite de Handicap Index: Nenhum (a) golfista poderá jogar em determinada 
categoria em qualquer etapa do Ranking Goiano com  handicap Index acima do 
limite superior da citada categoria conforme indicado na tabela do item 2 (Ex. 
ainda que o golfista da Cat A, venha a possuir durante o ano de 2016 um 
handicap index acima de 15, caso ele opte por jogar na categoria A, o handicap 
index não poderá ser maior do que 15). 
 
Mudança de Categoria de Handicap: O/a jogador/a que reduzir seu handicap, 
mudando de grupo, levará como bônus, para a sua nova categoria, 60% 
(sessenta por cento) da pontuação que na ocasião possuir. Caso aumente seu 
handicap mudando de grupo, terá direito de levar 20% dos pontos de sua 
categoria anterior. Desta maneira, ele não poderá aparecer em duas categorias. 
 
6. PREMIAÇÃO 
 
6.1   Na Etapa: 
 
Haverá premiação para o primeiro lugar de cada etapa de cada categoria, além 
do melhor SENIOR, num total de 5 prêmios por etapa. O prêmio poderá ser 
entregue nas outras etapas seguidas conforme agendamento da Comissão. 
 
 
Caso dois ou mais golfistas empatem em uma determinada etapa, o que decidirá 
o ganhador do prêmio será o melhor resultado dos últimos 09, 06, 03 e 01 
buracos respectivamente, sendo descontado proporcionalmente o Handicap 
Index, sem aproximação em todas as categorias. 
 
A Categoria SENIOR, será jogada em STABLEFORD e válida para todos os 
jogadores com idade acima de 55 anos, participando das outras Categorias. 
 
 
A premiação desta Categoria não e acumulativa, será somente por etapa. 
 
6.2   No final do Ranking: 
 
Haverá premiação na conclusão do Ranking (somatório dos pontos), onde 
troféus serão entregues para os GRANDES CAMPEÕES; primeiros colocados por 
pontos adquiridos durante as etapas,  das categorias A,B e  C e feminino. 
 
Caso dois ou mais golfistas empatem no final do Ranking, o que decidirá o 
ganhador do prêmio será o melhor resultado destes golfistas nas etapas 
anteriores, começando pela 7ª até a 1ª. 
 
 



7. TAXA DE INSCRIÇÃO  
 
Os sócios e não sócios do GGC pagarão a taxa de R$60,00 (sessenta reais) por 
etapa, no sábado e domingo; os não sócios pagarão também o gree fee 
correspondente ao dia de jogo.  
 
8. NORMAS DE INSCRIÇÃO, HORÁRIO E RITMO DE JOGO  
 
Deverão ser rigorosamente observados e cumpridos em cada etapa do Ranking, 
os prazos para inscrição, o Draw de saída, os respectivos horários de saída 
estabelecidos pela comissão técnica e a demora indevida de jogo, de acordo com 
o descrito abaixo: 
 
Norma para “Prazo de Inscrição nas Etapas do Ranking e Draw de 
Saída”: 
 
As inscrições para as etapas do ranking devem ser feitas preferencialmente via 
e-mail para edson@goianiagolfe.com.br, e serão aceitas até às 17:00h da 5ª 
feira imediatamente anterior a data de realização da etapa. Excepcionalmente a 
comissão técnica poderá aceitar inscrições após este prazo. 
 
O Draw de Saída será informado por e-mail aos jogadores na 6ª feira 
imediatamente anterior até às 21:00h e também estará afixado no dia do jogo, 
pela manhã no campo onde será realizada respectiva a etapa. 
 
Norma para “Horário de Saída do Jogo”: 
 
No campo e em cada etapa será designado um “starter” que será responsável 
por esta coordenação. O jogador que não comparecer no horário 
estabelecido para seu jogo no Tee de Saída determinado pela comissão 
técnica será automaticamente desclassificado, não cabendo recurso. Não 
será admitida qualquer tolerância e relação ao horário de saída. A única exceção 
será se houver acordo unânime entre os jogadores do grupo do jogador atrasado 
e devidamente informado ao starter, que desta forma passará a ser o último 
grupo a sair para o jogo e somente depois de todos os outros. 
 
Elaboração do Draw  de Saida: 
 
O Draw de saída do primeiro dia da 1ª Etapa será elaborado, por Categoria,  
considerando Index do jogador, assim como histórico de Handicap; 
A partir da 2ª Etapa do Ranking o Draw será elaborado, considerando a posição 
do jogador no Ranking de cada Categoria; 
O Draw de saída do domingo deverá ser marcado em comum acordo pelos 
jogadores interessados em jogar a ronda extra ou substitutivas (para aqueles 
que não jogaram no sábado), e deverá atender, estritamente, as normas do item 
3 – FORMAS DE DISPUTA, deste regulamento, estes deverão ainda confirmar 
com a comissão os times e o horário limite de saída de 8:00 da manhã para a 
saida. 
  



 
Regra de utilização de Cart: 
 
O uso de Cart será autorizado para todas as categorias. 
 
 
9. ADVERTÊNCIA / SUSPENSÃO / ELIMINAÇÃO  

 
Nos eventos em que o GGC participe como responsável ou co-responsável, o 
golfista estará sujeito as penalidades previstas nas regras de golfe quando 
houver infrações das normas e ainda: 

 
1. Desrespeitar árbitros e Marshall; 
2. Desrespeitar os organizadores do evento e a imprensa; 
3. Desrespeitar os funcionários do clube; 
4. Desrespeitar e/ou maltratar caddies; 
5. Não comparecer ao horário determinado do jogo; 
6. Não comparecer às entregas de prêmios quando estiver convocado para 

receber troféus e/ou homenagens; 
7. Danificar campo de golfe, a sede e dependências do clube; 
8. Portar-se inconvenientemente com companheiros de  jogo; 
9. Deixar de cumprir obrigações com o clube  (taxa de inscrição, green 

fee,  caddies, etc.); 
10. Usar palavras grosseiras e/ou de baixo calão no campo e nas 

dependências do clube; 
11. Não entregar cartão de jogo para a apuração de handicap; 
12. Fazer comentários considerados ofensivos pelas regras e bons costumes 

a quaisquer pessoas envolvidas com entidades de golfe; 
 

As penas para estes itens serão aplicáveis através de: 
 

A)  1ª OCORRÊNCIA: Advertência por escrito; 
B)  2ª OCORRÊNCIA: Suspensão dos direitos, benefícios e pontuação 

durante 3 meses + perda dos pontos no Ranking; 
C)  3ª OCORRÊNCIA: Suspensão dos direitos, benefícios e exclusão do 

handicap na listagem oficial do GGC durante 6 meses + perda dos 
pontos no Ranking; 

D)  4ª OCORRÊNCIA: Suspensão dos direitos e benefícios + exclusão do 
handicap na listagem oficial do GGC durante 12 meses; 

E)  5ª OCORRÊNCIA: Exclusão do handicap na listagem oficial do GGC 
durante 5 anos. 

 
 
 

10. VALIDADE DO RANKING do GGC  
 
A organização do Ranking Goiano de Golfe é atribuição da comissão de Golf do 
GGC e   somente esta tem o direito de realizar qualquer tipo de mudança no seu 
sistema e regulamento. 


