
 

 

                                    President’s Cup                
                                                        2020 
 

Data 28 de Novembro de 2020 

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

Modalidade Match Play –( Gross)   
 
 
 

Categorias  2 Equipes divididas por grupos de handicap. 
As esquipes serão escolhidas pela Capitania de Golfe, que formarão duplas para os 
confrontos.  
 
1 ponto por vitória e 0,5 pontos por empate nos confrontos das duplas.  
 
  

 
Premiação 

Equipe campeã –  

Medalha para os jogadores da equipe vencedora 
O nome dos participantes da equipe será gravado em um Troféu Transitório. 

 
Social Almoço aos participantes do torneio. 

 

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/whatsapp 47-3489-9630  Daniele ou via e-mail 

secretaria@joinvillecountryclub.com.br ou no grupo whatsapp (Torneios/Divulgação) 

Valor da Inscrição Sócios: R$ 100,00           Não sócios: R$ 200,00. 
 
 

Encerramento das 
Inscrições 

Impreterivelmente as 17h do dia 25/11.  (quarta-feira) 
As equipes e os confrontos serão escolhidas/sorteadas no dia 25/11 após o 
encerramento das inscrições. 
 

Desempate Maior número de vitória. 
 

Horário de Saída 
 
 

SHOTGUN às 9:00h  

 

NORMATIVA 
COVID19 

Portaria SES nr 703, de 14 de setembro de 2020 =>Modalidade esportiva 
sem contato direto. 



NORMAS GERIAIS PARA O TORNEIO PRESIDENT’S CUP  1) Obrigatório o preenchimento do questionário de avaliação sobre saúde pessoal (Anexo I da portaria 703), após o preenchimento o formulário poderá ser entregue pessoalmente, scaneado ou fotografado e enviado por whatsapp, onde serão armazenadas por um período de 14 dias.  2) Para todos os envolvidos o uso de mascara é obrigatório, incluindo deslocamentos, permanência no local de competição antes e após as partidas e em qualquer área de uso comum, exceto aos atletas durante a prática desportiva. 3) Verifique e siga as normativas de prevenção a COVID 19 do Governo do Estado, fixadas no local da competição. 4) Esterilizar as mãos com frequência com álcool 70  gel ou liquido, nos vários pontos disponíveis.  5) Respeite o distanciamento social. 6) Os JOGADORES deverão informar o resultado do jogo para a comissão, que Os JOGADORES deverão informar o resultado do jogo para a comissão, que Os JOGADORES deverão informar o resultado do jogo para a comissão, que Os JOGADORES deverão informar o resultado do jogo para a comissão, que registrará os pontos em painel de resultadosregistrará os pontos em painel de resultadosregistrará os pontos em painel de resultadosregistrará os pontos em painel de resultados. 7) Os cartões de jogos das turmas, estarão no Tee de saída 15 minutos antes do SHOT GUN, exceto se chover, neste caso o cartão será entregue a um represente de cada turma. 8) O jogador deverá vir de casa pronto para jogar, de preferência encaminhando-se diretamente ao seu local de saída. 9) Vestiário: não será permitido o uso do vestiário para banhos.  


