Regulamento da Maratona Esportiva ACESC
1º Torneio ACESC de Golf 2018
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Capítulo I – DA INSCRIÇÃO
Art. 1º. O 1º Torneio ACESC de Golf será realizado no dia 09 de novembro de 2018 no Clube
de Campo de São Paulo.
Art. 2º. As inscrições dos clubes na ACESC deverão ser realizadas até o dia 31 (trinta e um)
de outubro de 2018.
Art. 3º. Somente poderão participar associados dos clubes filiados a ACESC, sejam eles
federados ou não.
Art. 4º. Cada clube poderá inscrever até 20 (vinte) jogadores. Será cobrado R$ 100,00 (cem)
reais de taxa por participante, que será repassado ao CCSP.
Art.5º. Para melhor organização do Torneio ACESC de Golf as inscrições só serão aceitas no
período acima, contendo a documentação abaixo descrita, completa:
a) 01 (um) arquivo eletrônico da Ficha de Inscrição (Anexo I); contendo informações do
clube e das jogadoras, tais como: nome do clube, nome da atleta, data de
nascimento/ idade, categoria, classe do(a) atleta, e-mail para comunicação do(a)
atleta, conforme anexo supracitado.
Art. 6º. É da competência e responsabilidade exclusiva de cada clube ter seus atletas
inscritos na competição sob plena aptidão física para a modalidade.
Art. 7º. Os jogos serão individuais.
Art. 8º. A inscrição dará automaticamente à ACESC os direitos autorais de imagem e som de
todos os inscritos, dando a mesma a permissão para filmar, fotografar e divulgar o evento
nos canais de divulgação da ACESC, sem quaisquer custos referentes aos direitos autorais.
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Art. 9º. Os casos omissos serão resolvidos pela Capitania de Golfe.

Capítulo II – DO LOCAL, DATA E HORÁRIO.
Art. 10. O Torneio ACESC de Golf será realizado de 09 de novembro de 2018, no Clube de
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Campo de São Paulo, a partir das 9h.
Art. 11. Ao final do jogo haverá um almoço de confraternização entre os jogadores, no
restaurante do Clube de Campo de São Paulo.

Capítulo III – DA FORMAÇÃO DOS GRUPOS
Art. 12. Serão formados de 1 à 2 grupos, de acordo com o número de clubes participantes
em cada categoria, através de sorteio realizado com a participação de representantes dos
clubes e tambem da comissão técnica. Neste mesmo encontro serão sorteados os
mandantes de cada jogo.

Capítulo IV – DA DIVISÃO DAS CATEGORIAS
Art. 13. A divisão das classes das categorias principais e subcategorias são divididas da
seguinte forma:
Categorias Principais:
§
§

Handicap índex até 14
Handicap índex maior e igual a 14,1

Subcategorias:
§
§
§
§
§

Scratch
Pré Sênior Scratch (jogadores acima de 45 anos)
Pré Sênior com Handicap (jogadores acima de 45 anos)
Sênior Scratch (jogadores acima de 55 anos)
Sênior com Handicap (jogadores acima de 55 anos)

Art. 14. Poderão jogar atletas federados e não-federados, porem a categoria dos não
federados deverá seguir critérios do bom senso pelo capitão, em sua classificação.
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Capítulo V – DAS REGRAS E PONTUAÇÃO
Art. 15. O torneio se iniciará às 10 horas e tem o término previsto para as 14 horas.
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Art. 16. A comissão de Handicap aplicará determinações da Confederação Brasileira de Golfe

no que diz respeito a fiscalização de handicaps. A comissão também se reservará o direito de
conferir o handicap de todos/as os/as jogadores/as antes e durante a competição, e
eventualmente fazer ajustes nos mesmos inclusive durante a competição, se encontrar
alguma discrepância ou caso resultados anormais sejam verificados.
Art. 17. O jogador que abandonar uma partida em andamento perderá os pontos da etapa e
os benefícios do torneio. O jogador não poderá utilizar esta etapa como descarte para o
ranking do Campeonato Brasiliense.
Art. 18. Haverá interrupção de jogo por motivo de chuva forte: Neste caso serão utilizados
os seguintes sinais:
•

1 (uma) salva de rojão para PARAR O JOGO, marque a bola, proteja-se em lugar
seguro, e aguarde por 20 minutos.

•

2 (duas) salvas de rojão, para REINICIAR O JOGO.

3 (três) salvas de rojão, deixe sua marca no campo e retorne à Sede.
Art. 19. O jogador tem a obrigação de entregar seu cartão, no starter house, assinado pelo
marcador e jogador imediatamente após o término de sua volta estipulada, sendo
automaticamente desclassificado se não o fizer.
Art. 20. As eventuais reclamações sobre pontuação deverão ser dirigidas por escrito à
ACESC, após a etapa jogada e antes da realização de nova etapa, não sendo aceitas
reclamações fora desse limite.
Art. 21. A comissão reserva-se o direito de alterar o horário limite para início dos jogos e não
se responsabiliza com jogadores que não conseguirem encerrar o jogo por mal tempo ou
falta de luminosidade.
Art. 22. Será permitido o uso de carrinhos de golfe para todos os jogadores.
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Capítulo VII - DA PREMIAÇÃO
Art. 23. Os jogadores campeão e vice-campeão do torneio receberão troféus.
Diretoria Esportiva da ACESC
São Paulo, 17 de setembro de 2018
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Anexo I – Modelo de Ficha de inscrição
FICHA DE INSCRIÇÃO
TORNEIO ACESC DE GOLF
Clube:
Capitão:
Telefone:
E-mail:
Inscrição do Jogador 01
Nome:
Data de Nascimento:
Categoria:
Classe:
Contato:
Inscrição do Jogador 02
Nome:
Data de Nascimento:
Categoria:
Classe:
Contato:
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