
                                                            
 

 

WCGC Brasil 2019 

Regulamento 
1. O Qualify de 2019 será realizado: 

1.1  No Terras de São José Golfe Clube serão 4 Abertos para sócios e não sócios nos dias 23 de fevereiro, 30 de março, 27de 
abril e 25 de maio de 2019 

1.2  Nos Clubes de Golfe do Brasil, que tiverem interesse e tenham confirmado participação: 

1.3 Clubes com inscrições de no mínimo 8 duplas: classifica a dupla campeã 

1.4 Com 14 duplas classificam-se duas duplas, e com 20 duplas classificam-se três duplas. 

1.5 Os vencedores de 2018 poderam participar, mas não poderam REPRESENTAR o BRASIL no WCGC 2019. 

        2 Modalidade:  Duplas Stableford Aggregate (soma dos pontos Stableford da dupla) 

2.1 Handicap 75% 

2.2 Handicap index máximo de 24.0 para Cavalheiros -e handicap index máximo de 30.0 para Damas 

       Obs : Os jogadores com handicap mais altos do que o limite acima poderão jogar, mas com o handicap máximo permitido. 

2.3  As duplas poderão ser masculinas, femininas ou mistas. 

2.4 A contagem em competições "Stableford" é feita por pontos atribuídos em relação a um escore determinado para cada buraco, 
da seguinte forma: 

 
Tacadas feitas no buraco   
Duas ou mais acima do par 0 ponto 
Uma acima do par  1 ponto 
Par    2 pontos 
Uma abaixo do par  3 pontos 
Duas abaixo do par  4 pontos 
Três abaixo do par        5 pontos 
 

2.5 Quando um jogador – considerando os strokes de seu handicap - não for mais pontuar num buraco, pede-se que 
levante a bola para não atrasar o jogo da sua turma. 
 

2.6 A responsabilidade é do jogador de informar o seu handicap index atual para a Comissão Organizadora, que colocará         
  no cartão a porcentagem (75%) do handicap.  

                                                                                                                                                                                                               
3  Tee de saída no TSJGC:  Homens tee azul e Damas tee vermelho. Nos clubes: a critério do mesmo 

4 Dupla Vencedora: A dupla campeã do torneio será definida pela somatória dos resultados Stableford net da dupla. 

5 O escore gross de cada jogador, deverá ser identificado individualmente, buraco a buraco. O resultado net de cada jogador 
em cada buraco, os pontos do Stableford e a soma serão feitos pela Comissão. 

6 Empate: o primeiro critério de desempate será pela menor soma de handicaps da dupla. Se o empate persistir, a equipe 
vencedora será aquela com as melhores pontuações nos últimos 18, 9, 6, 3 e último buraco do campo. 

7 Transporte: É permitido o uso de golf cart. Obs: Na final, que será jogada em Portugal, só será permitido a pessoa 
portadora de deficiência física que apresente o atestado médico  

8 Final do Brasil: Terras de São Jose , 07  de junho  2019 

9 Final Mundial do WCGC:  03 a 07 de julho em OITAVOS – CASCAIS - PORTUGAL 

10 Vestuário: Sugerimos que a dupla se apresente com a camisa personalizada, com o logo da empresa. 

11 Arbitragem: O arbitro responsável deve ser indicado pela organização 

Nota Importante: No caso de impedimento de um dos participantes da dupla vencedora que vai competir na final, em Portugal 
(Oitavos Dunes Golf Course, Cascais, Portugal) 03 a 07 de julho de 2019, essa dupla será substituída pela dupla que tiver 
ficado em segundo lugar. E assim por diante. 



 
 
 
 

CONDIÇÕES DA COMPETIÇÃO 
 
 

O Campeonato será regido pelas Regras de Golfe do R&A Rules Limited, suas Decisões, pelo Regulamento do Campeonato e pelas 
Regras Locais, cabendo as decisões inapeláveis ao árbitro junto com a Comissão Organizadora. 
 

1. Fica expressamente proibido o porte e uso de telefones celulares ligados, ipods, pager, walk-man, e quaisquer outros 
equipamentos eletrônicos similares, pelo/a jogador/a ou seu caddie, durante a volta estipulada. 
Penalidade na primeira Infração: duas tacadas. 
Penalidade na segunda infração: desclassificação. 
Volta estipulada compreende os buracos 1 ao 18 incluindo a passagem do 9 para o 10.  
A infração do caddie é responsabilidade do jogador. 

  
2. Treino entre Buracos – Regra 5.5b – É proibido o treino perto ou no Green do último buraco jogado bem como rolar uma bola 

no Green do último buraco jogado.  
Penalidade: Duas tacadas. 
 

3. Jogo Lento – Tempo permitido para os 18 buracos: 4:30 h. Os/as jogadores/as não necessariamente serão avisados que estão 
sendo cronometrados: O Starter e o Marshal podem chamar a atenção do grupo que estiver causando lentidão e, em caso de 
reincidência, deverão relatar aos árbitros. 
Penalidade por demora indevida:  
1) Advertência;  
2) Uma tacada de penalidade;  
3) Duas tacadas de penalidade;  
4) Desclassificação.  

 
4. Suspensão do jogo por motivos de segurança: serão utilizados os seguintes sinais: 

a. 3 toques de sirene, PARAR O JOGO 
b. 1 toque de sirene, RECOMEÇAR O JOGO 

 
5. Os cartões de escore deverão ser entregues no local definido pela organização imediatamente após o encerramento do jogo. 

 A responsabilidade de entrega do cartão de jogo é do jogador/a e não seu marcador/a. 
 
 

BOM JOGO!!! 


