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REGULAMENTO INTERNO 
Goiânia Golfe Clube

PROGRAMA DA TEMPORADA ANUAL DE GOLFE – ANO 2012

Objetivando a organização dos TORNEIOS MENSAIS INTERNOS, informamos aos nossos associados e jogadores os 

critérios a serem seguidos para eleger o CAMPEÃO DO ANO.

a) Os associados e jogadores serão divididos em 4 categorias:

 - Categoria A – HCP Index até 18.0

 - Categoria B – HCP Index de 18.1 até 29.4

 - Categoria C – HCP Index de 29.5 em diante e os “Sem” HCP Index

 - Categoria Feminina - HCP Index de 0 a 36.0

Para a disputa do CAMPEÃO DO ANO, os associados e jogadores do GGC, serão divididos em 4 categorias:

 - Categoria A – HCP Index até 18.0

 - Categoria B – HCP Index de 18.1 a 29.4

 - Categoria C – HCP Index de 29.5 em diante e os “Sem” HCP Index

 - Categoria Feminina - HCP Index de 0 a 36.0

 

b) Os jogadores não federados receberão um HCP interno para as competições, que serão atualizados mensalmente 

( antes dos torneios ), conforme sua evolução. Esse HCP será definido pelo Capitão, pelo profissional de Golfe e Diretoria 

de Golfe. Uma forma mais objetiva para definirmos esses HCP’s Index, será a obrigatoriedade de entregarem sempre 

todos Cartões dos jogos realizados (treinos, etc ) ajudando-nos na definição dos HCP’s.

c) A categoria (A) jogará na modalidade “STROKE PLAY’ e do TEE AZUL e a categoria (B) e (C) na modalidade 

“STABLEFORD” e do TEE BRANCO.

APRESENTAÇÃO
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- Mulheres de qualquer categoria jogarão do TEE Vermelho

- Jogadores juvenis e seniores jogarão de acordo com sua categoria

d) Em cada etapa, serão premiados os campeões e vice de cada categoria. Dependendo dos patrocínios, 

poderemos ter prêmios adicionais.

e) Para cada etapa, os oito primeiros colocados, sendo associados ou jogadores receberão pontuações da        

seguinte forma:

Obs.: Havendo empate na colocação, serão considerados os seguintes critérios para o desempate: 

1) Desempate será pelos últimos 9 buracos

f)  Quando o jogador mudar de categoria, deverá ser observado o seguinte critério:

1) Se mudar da categoria A para B levará somente 70% dos pontos.

2) Se mudar da categoria B para A levará somente 80% dos pontos.

g) O jogador que jogar abaixo do par do campo na categoria A (71 para baixo) terá seu HCP cortado em 20% para a 

próxima etapa, voltará ao seu HCP normal, mas se continuar vencendo corta-se mais 20% na próxima etapa e assim 

sucessivamente. Na categoria B quem fizer 40 pontos ou mais, terá também um corte de 20% no seu HCP para a 

próxima etapa.

h) Durante o ano de 2012, teremos 9 etapas

i) Após a etapa do mês de novembro, teremos apurado a pontuação geral acumulada do ano. Para a apuração final, serão 

1º colocado 15 pontos 6 pontos5º colocado

2º colocado 12 pontos 4 pontos6º colocado

3º colocado 10 pontos 2 pontos7º colocado

4º colocado 8 pontos 1 pontos8º colocado
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considerados os 7(sete) melhores resultados, portanto haverá um “descarte” de 1(uma) etapa (também podendo ser 

descartada a etapa não jogada) e após, será feita a classificação final e assim o jogador com a maior pontuação será 

declarado o CAMPEÃO DO ANO de cada categoria. Havendo empate na pontuação será realizado um jogo extra, seguindo 

as modalidades de cada categoria. No final do ano faremos também um Torneio de Match Play. Serão escolhidos os 

8 (oito) melhores classificados da pontuação geral de cada categoria (A, B, C e feminina), após os descartes. Todos 

jogarão entre si na modalidade match play sendo que os HCP’s deverão ser cortados em 25% tomando a disputa mais 

equilibrada e competitiva. Para o corte de HCP, será considerado o seguinte critério: até 0,4 deixa como está e acima de 

0,5 inclusive, aumenta para cima.

j) Ao CAMPEÃO DO ANO e ao campeão do MATCH PLAY de cada categoria, serão oferecidos, além da Taça de Campeão 

para cada categoria, eventualmente outros prêmios a serem ainda definidos pela Diretoria do Clube.

k) Em todas as etapas, os associados e jogadores poderão trazer convidados para participarem do nosso “Torneio 

Interno” (com pagamento do Green Fee). Esses convidados participarão normalmente das premiações das etapas.

l) Em anexo, o calendário do ano de 2012. Excepcionalmente e à critério da Diretoria do GGC, poderemos alterar as datas 

dos Torneios e também algum outro detalhe “para correção de percurso”, sempre objetivando a melhoria dos eventos.

TORNEIO MATCH PLAY – GOIÂNIA GOLFE CLUBE

REGRAS GERAIS

1. O torneio será disputado na modalidade Match Play individual em 18 buracos ( por fase), em chaves iniciais 

elaboradas de acordo com o Handicap-index de cada jogador (ordem crescente). Com isto, na primeira fase, todos os 

golfistas jogarão contra um adversário de HCP semelhante.

2. Serão 4 (Quatro) categorias em disputa:

a) Categoria A: HCP  índex até 19,4

b) Categoria B: HCP índex 19,5 a 40,0

c) Categoria C – HCP Index de 29.5 em diante e os “Sem” HCP Index

d)  Categoria Feminina - HCP Index de 0 a 36.0
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3. Um  buraco é vencido pelo jogador que tiver o menor número de tacadas NET ( descontado o HCP) Uma partida 

é vencida pelo jogador que tiver o maior número de buracos vencidos.

4. Em caso de empate em um buraco, cada jogador pontuará em ½ buraco.

5. A partida entre dois golfistas termina quando um dos jogadores lidera a partida com um número maior do que 

o número de buracos restantes.

6. Em caso de empate, a partida continuará pelo buraco 1 e na sequencia, sendo disputada até um jogador  

vencê-la.

7. É permitida a concessão de Tacadas, buracos ou até mesmo da partida na modalidade Match Play.

8. Jogando fora da ordem: na modalidade Match Play, caso um golfista jogue fora da sua vez, seu adversário 

poderá solicitar que a tacada seja rebatida na ordem apropriada, sem penalidades.

9. Batendo fora do Teeing Ground: na modalidade Match Play, caso um dos golfistas jogue foram da área de Tee 

( entre as marcações e até dois tacos de distância para trás), seu adversário poderá solicitar que a tacada seja rebatida, 

sem penalidades.

10. Acertar seu adversário ou seu equipamento: caso um golfista acerte seu adversário (ou seu equipamento com 

sua bola, ele poderá optar em jogar novamente a tacada sem penalidades.

11. Em caso de dúvidas nas regras de golfe, será permitido jogar com duas bolas até terminar o buraco, desde que 

o jogador oponente seja informado sobre esse procedimento previamente. Posteriormente, o caso deve ser levado para 

análise da Comissão de Árbitros antes da entrega dos cartões.

12. A penalidade por quebra das regras será a perda do buraco que está sendo jogado.

13. O campeonato será regido pelas regras do ROYAL and ANCIENT GOLFE CLUB of ST. ANDREWS e pelas regras 

locais, cabendo as decisões inapeláveis à Comissão de Árbitros.
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Goiânia, maio de 2012

Goiânia Golfe Clube

HEAD PRO
Edson Sousa

edson@goianiagolfe.com.br


