
                                     
 

TORNEIO DE CONFRATERNIZAÇAO 
Encerramento de 2019  

 
 
 

Data 07 de Dezembro de 2019 

Local Joinville Country Club – Estrada da Ilha, 4830 Fones: (47) 3489-9620 / 3489-9630 
CEP 89.239-250 – Pirabeiraba – Joinville – SC 

Modalidade Trincas Scramble 18 buracos, onde todos os jogadores da equipe realizam a tacada, escolhem a bola 
melhor posicionada, continuando a partida daquele ponto em questão, todos batem novamente e 
assim, sucessivamente até o término do buraco. A ordem de jogo é determinada pela equipe. 
  
O Handicap das equipes será composto pela soma de: 
 30% do jogador com handicap mais baixo 
 15% do jogador com o handicap intermediário 
 5% do jogador com handicap mais alto (se for iniciante considerar 10%) 
 
Exemplo: jogador 1 hcp 9 (3)+ jogador 2  hcp 20 (3) + jogador 3 hcp 36 (2)  => hcp equipe 8 
Se tiver iniciante o hcp da equipe será 10                 
 
A participação de iniciantes é limitada a um jogador por equipe 
Será considerado 36 o Handicap de Jogo máximo. 
 

Categorias  GROSS 
HCP 00 a 15    /     16 a 36   (sujeito a alteração de acordo com os inscritos) 
  
Gross – 1o lugar 

Premiação Hcp 0- 15 / 16 a 36 =>  1º, 2º  lugares (um para cada jogador da equipe) 
Contamos com a participação de todos na cerimônia de premiação 

Prêmios Especiais Near Pin masculino/ feminino 
Longest Driver masculino / feminino  
 

Social Almoço e Chopp – Free => Cerimonia de Entrega da premiação  

OBS : TAMBÉM SERÁ FEITA A ENTRAGA DOS TROFEUS DOS MELHORES DE 2019 
(MATCHPLAY E RANKING)  

Regulamento O Campeonato será regido pelas regras do Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews, da USGA e, 
pelas regras locais dos Clubes, cabendo as decisões, inapeláveis, à comissão de golfe. 

Inscrições Pelos telefones (47) 3489-9620 / 3489-9630 com Micheli ou via e-mail secretaria@joinville 
countryclub.com.br  

Valor da Inscrição Adultos � Sócios: R$ 80,00 / Não sócios: R$ 120,00. 
Juvenis � Sócios: Isentos    / Não sócios: R$ 60,00 

Encerramento das 
Inscrições 

05/12 (quinta-feira) às 17h 

Desempate Melhor resultado, últimos 18, 9, 6, 3 e 1. 
 

Horário de Saída SHOTGUN às 9:00  

OBS: As equipes podem ser formadas livremente pelo jogadores e devem ser informadas 
no ato da inscrição. Os jogadores sem equipe formada serão alocados pela organização do 
torneio de acordo com a ordem de inscrição. 

   


