GOCIL WCGC BRASIL – TSJGC 2018

Regulamento
1) A final brasileira do GOCIL WCGC BRASIL 2018, será no dia 18 de maio de 2018 no
Terras de São Jose Golfe Clube.
2) Caso uma dupla classificada não possa jogar qualquer que seja impedimento. Será
convocada a dupla classificada imediatamente após no mesmo qualify.
3) Modalidade: Duplas Stableford Aggregate (soma dos pontos Stableford da dupla).
a. Todos os jogadores participarão com 75% do handicap.
b. As damas receberão strokes referentes a diferença entre o course rating do tee
masculino comparado com o course rating do tee feminino ("Section 3-5/9-3c).
c. Handicap para a final GOCIL WCGC BRASIL 2018 – Caso o golfista tenha se
classificado com hcp index menor do que o seu hcp index da data da final,
18/05/2018 ele jogará com o hcp index da classificação e jogará com o atual
caso este seja inferior ao da classificação.
d. 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.
e. A dupla poderá ser masculinas, femininas ou mistas.
f. Tee de saída: Masculino tee branco / Feminino tee vermelho
4) A contagem em competições "Stableford" é feita por pontos atribuídos em relação a
um escore determinado para cada buraco, da seguinte forma: Tacadas feita no
buraco:
a. Duas ou mais acima do par:

0 pontos

b. Uma acima do par:

1 pontos

c. Par:

2 pontos

d. Uma abaixo do par:

3 pontos

e. Duas abaixo do par:

4 pontos

f. Três abaixo do par:

5 pontos

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.
6) A responsabilidade é do jogador de informar o seu handicap index atual para a
Comissão Organizadora, que colocará no cartão e aplicará a redução, o golfista joga
com 75% do handicap.
7) A responsabilidade do resultado da dupla é da organização.
8) Dupla Vencedora: A dupla campeã do torneio será definida pela somatória dos
resultados Stableford net da dupla.
9) O escore gross de cada jogador, deverá ser identificado individualmente, buraco a
buraco. O resultado net de cada jogador em cada buraco e sua pontuação e da dupla
serão feitos pela organização.
10) Empate no Gocil WCGC Brasil 2018: 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, 9, 6, 3 e último buraco do campo.
11) 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.
12) Medidores: Será permitido a utilização de dispositivo de medição de distância. Um/a
jogador/a pode obter informação sobre distância usando um aparelho que, única e
exclusivamente meça a distância. Se, durante uma volta estipulada, usar um aparelho
para medir distância que também forneça outras informações que possam influenciar
sua maneira de jogar (como indicação de terreno, velocidade do vento, temperatura,
seleção de taco etc..), o/a jogador/a infringe Regra 14-3, cuja penalidade é
desclassificação, independentemente de ter ou não usado tais funções adicionais. O
aparelho e a informação sobre distancia podem ser compartilhados, não constituindo
conselho.
13) A Final Mundial do WCGC e de 20 a 24 de junho - CASCAIS - PORTUGAL
Hotel The Oitavos.
14) Arbitragem: O arbitro responsável será o Sr. François Cazabon.
15) Premiação: As duas duplas vencedoras irão representar o Brasil, na final do WCGC
em Portugal com todas as despesas aérea, torneio e hotel pagos pelo evento. A dupla
campeã participará do WCGC e a vice-campeã, participara do LEGENDS SPORT, torneio
individual.
Nota Importante: No caso de impedimento de um dos participantes da dupla
vencedora não competir na final do Brasil e em Portugal (Oitavos Dunes Golf Course,
Cascais, Portugal) 20 a 24 de junho de 2018, essa dupla será substituída pela dupla
que tiver ficado em segundo lugar. E assim por diante.
BOM JOGO!!!

