WCGC BRASIL 2019

Prezado,
Estamos enviando as informações para o qualify de 2019 do WCGC , World Corporate Golf Challenge, contamos
novamente com seu clube, selecionando as duplas para participarem da final Brasileira que vai acontecer no Terras de
São Jose Golfe Clube dia 07 de Junho de 2019.
Como sabem a World Corporate Golf Challenge começou no Reino Unido em 1993 com associação com The Times
Newspaper vale a pena relembrar:
A intenção era simples:
Fornecer às empresas uma plataforma que ajude a melhorar as relações internas
Foi tão bem-sucedido no Reino Unido que o conceito foi lançado em todo o mundo.
Agora, em 2019 já é uma rede internacional de torneios nacionais de golfe amador promovidos e executados de forma
independente por organizações (os licenciados) em associação com parceiros de mídia impressa nacionais locais
Em 2007, a empresa espanhola OM Sports, comprou a participação maioritária na empresa britânica World Corporate
Golf Challenge Ltda. E aumentou ainda mais o número de países onde o evento é jogado.
As revistas TIME e Fortune mais o parceiro de televisão Golfing World TV recentemente se tornaram os parceiros
internacionais de mídia global e existem planos de desenvolvimento para lançar eventos em um total de 50 países em
toda a Europa, Oriente Médio, África, Ásia e EUA.
Em resumo, o World Corporate Golf Challenge é o maior torneio corporativo de golfe do mundo e desde o início há 23
anos, mais de um milhão de golfistas competiram em todo o mundo pela chance de representar sua empresa e país
nas World Finals.
Regulamento do WCGC
Modalidade: Duplas Stableford Aggregate (soma dos pontos Stableford da dupla)
Handicap 75%
Máximo de 24 para Cavalheiros - Máximo de 30 para Damas
Obs: Os jogadores com handicap mais altos do que o limite acima poderão jogar, mas com o handicap máximo
permitido.
As duplas poderão ser masculinas, femininas ou mistas.
Qualify no seu clube:
Mínimo de duplas, para atender vários clubes, reduzimos, este ano para:
paulopimentel@uol.com.br (11) 99913 5107

Mínimo de 8 e classifica uma dupla para a final
Acima de 14 duplas: classificam duas duplas
E acima de 20 duplas: classificam três duplas
Valor da Inscrição: R$ 250,00 reais por golfistas, total de R$ 500,00, sendo que R$ 100,00 são do clube.
Esta verba é do clube e fica a seu critério cobra-la ou não dos participantes. Como sugestão ela pode ser utilizada para
pagamento de uma confraternização entre os participantes, ou subsidiar as despesas para a final brasileira da dupla
(s) em Itu.
Credenciamento
Carta para a Golfe & Cia informando estar de acordo com as normas aqui descritas e informar a data do Qualify do seu
clube
Informar o draw de saída com antecedência de 24 horas
Fazer o pagamento do valor de R$ 400,00 por dupla para a Golfe & Cia Eventos Esportivos – Banco Itaú – Ag 0300 /
C/c 27439-6 – CNPJ: 03.672.121-0001-78
Final WCGC Brasil 2018
Clube: Terras de São José Golfe Clube
Data: 18 de Maio 2018
Premiação: A Dupla Campeã participará da Final do WCGC e a dupla Vice-Campeã participará do WCGC Invitational,
torneio individual no Oitavos em Cascais, Portugal.
As duas duplas terão todas as despesas pagas pelo organizador: (despesas aéreas, hotel, traslado e torneio).
ASSISTA AOS VÍDEO DA GRANDE FINAL DE 2018:
https://www.youtube.com/watch?v=JO90igBKEic&t=44s
GOCIL WCGC BRASIL 2018 –
http://www.golfecia.com.br/site/relatorio-posevento-wcgcbrasil.pdf
FINAL DO WCGC 2018 - ASSISTA A FINAL DO WCGC 2018: http://www.worldcorporategolfchallenge.com/
Local: The Oitavos Hotel & Oitavos Dunes - http://www.oitavosdunes.com/
Cidade: CASCAIS - PORTUGAL
Janeio 2019.
Aguardamos seu retorno e nos colocamos a sua disposição para qualquer esclarecimento.
Atenciosamente,

paulopimentel@uol.com.br (11) 99913 5107

