12º Aberto Costão Golf Clube.
Data:

09 a 11 de novembro de 2018.

Local:

Costão Golf Club
Rua Dário Manoel Cardoso, 2548 – Ingleses
Fone: (48) 3209-2105 (recepção) 3209-1095 (Pro-shop).
E-mail: starter@costaogolf.com.br

Florianópolis – Santa Catarina
www.costaogolf.com.br
Treino: Sexta feira 09 até 16:00.
Jogo: 10 e 11 de novembro 2018.
Modalidade:

36 buracos Stroke Play.

Categorias: Damas:



Scratch.
Categoria Única 1º 2º e 3º

Cavaleiros:





Desempates:

Scratch.
Index Até 8,5. 1º, 2º e 3º lugares;
Index 8,6 a 14,0. 1º, 2º e 3º lugares;
Index 14,1 a 22,1 1º, 2º e 3º lugares;
Index 22,2 a 36 (contra par) 1º, 2º e 3º lugares;

Scratch: 1º lugar “Play-off sudden death” em buraco a ser

determinado pela Comissão.
Demais colocações e categorias melhor resultado dos últimos 9, 6, 3 e 1 buraco(s).
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Inscrição:
Vagas totais: 96 jogadores. As inscrições serão feitas por e-mail
ou fax através do preenchimento da ficha de inscrição adjunta.
Encerramento até o dia 09 de novembro ou até atingir a
número limite de vagas.
Valores:

R$ 300,00 para Externos.
R$ 200,00 para Aderentes do Costão Golf Club
R$ 80,00 para juvenil.

Procedimento de inscrição: Somente serão aceitas através da ficha de inscrição e
acompanhadas do comprovante de depósito na conta corrente:
COSTÃO DO SANTINHO TURISMO E LAZER.
BANCO: BRADESCO
Agencia: 2657 Conta corrente:0001233-5
CNPJ: 04.908.757/0007-24
Social:
Café da manhã nos dois dias de torneio, castelão de abertura na sexta-feira e coquetel de
encerramento com entrega de prêmios e sorteio de brindes no domingo 11 após o jogo,
no Bar do Costão Golf Club.
Regulamento:

O campeonato será regido pelas regras de Royal & Ancient Golf
Club of St. Andrews e locais do clube, sendo as decisões da
comissão de árbitros inapeláveis.
HANDICAP INDEX: Deverão ser confirmados através de
documento, no ato da inscrição.
Serão considerados a última atualização de handicaps.
Handicap máximo de jogo será 36.
CELULAR: Fica terminantemente proibido o uso de telefone
celular no campo durante a competição, sob pena de
desclassificação.
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Horário de Saída:

Hospedagem:

Advertência /
Suspensão /
Eliminação:

Estará disponível aos interessados a partir do dia 09 de
novembro no Costão Golf (www.costaogolf.com.br) com o –
Starter, no e-mail: strater@costaogolf.com.br ou Fone: (48) 32092105 / (48) 99114-5143.
Não haverá horário especial para nenhum jogador;
Para a composição dos horários de saídas do 2° dia, serão
considerados os resultados de cada categoria;
Hotel Oficial: Costão do Santinho Resort e Spa.
Estrada Vereador Onildo Lemos, 2505
Praia do Santinho
Florianópolis – Santa Catarina
Cep: 88058-700
Reservas: 0800-481000.
O golfista estará sujeito às penalidades previstas nas regras de
golfe quando houver infrações das normas e ainda:
1. Desrespeitar árbitros e Marshall;
2. Desrespeitar os organizadores do evento.
3. Desrespeitar os funcionários do clube.
4. Desrespeitar a imprensa.
5. Desrespeitar delegados e/ ou acompanhantes.
6. Desrespeitar caddies.
7. Não comparecer ao horário determinado do jogo.
8. Danificar o campo de golfe, a sede e dependências do clube;
9. Portar-se inconvenientemente com companheiros de jogo.
10. Deixar de cumprir obrigações com o clube (taxas de inscrição,
caddies, consumo em bar, restaurante, pró-shop e etc).
11. Usar palavras grosseiras e de baixo calão no campo e nas
dependências do clube.
12. Não entregar cartão de jogo para a apuração de handicap.

Conduta:

Além dos itens citados acima, serão aplicadas subsidiariamente e
cumulativamente as demais penalidades determinadas Pelo
Estatuto Social da CBG.
Ficamos à disposição dos interessados para qualquer informação complementar,
Atenciosamente,
Costão Golf Club.
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Ficha de Inscrição

12º Aberto – Costão Golf Club.
10 a 11 de novembro de 2018.

Costão Golf Club – Florianópolis – Santa Catarina.
(Favor Preencher em letra de forma)
Nome: ______________________________________________________________________
Endereço: ___________________________________________________________________
Cidade: ___________________ Estado: _________ ________CEP: ____________________
Fone res.: (

) ________________Com.: (

)____________Cel.: ( )__________________

Data de nasc.:__________Idade:_______Handicap index:___________Sexo: ( )M (

)F

Código do Handicap:__________________________________(preenchimento obrigatório)
Nacionalidade:________________________e-mail:__________________________________
Clube em que joga:____________________________________________________________
O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado diretamente na secretaria ou em
conta. Qualquer dúvida, favor entrar em contato com a administração do clube, Fone:
(48) 3209-2105 (recepção) 3209-1095 (Pro-shop), (048) 9114-5143 (Starter).
E, através desta declaro conhecer e aceitar as condições e regras que regerão o torneio.

___________________

_______________

Data:

Assinatura:

Valor da taxa de inscrição: Valor: R$ 300,00 para Externos. R$ 200,00 para
Aderentes do Costão Golf Club e R$ 80 juvenil.
Conta corrente:
COSTÃO DO SANTINHO TURISMO E LAZER.
BANCO: BRADESCO
Agencia: 2657 Conta corrente:0001233-5
CNPJ: 04.908.757/0007-24
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