
      

FICHA DE INSCRIÇÃO  
Solicito procederem minha inscrição no FALDO SERIES SOUTH AMERICA CHAMPIONSHIP 2014, de 16 a 18 de 

Maio de 2014 e, declaro estar de acordo com as normas do evento, publicadas através deste programa.  

  

Nome:_____________________________________________________________________________  

Endereço:___________________________________________________________________________  

Cidade:____________________________________________Estado:_________C.E.P:_____________  

Documento de Identidade: __________________________________Órgão Emissor:______________  

Data Nascimento:_________________   Handicap Index:_____ Código Index_____________________  

Clube:____________________________________________ Federação:________________________  

Telefone fixo para contato: (    ) __________________Telefone Celular (      )______________________  

E-MAIL: ____________________________________________________________________________  

  

Assinale com “x” sua faixa etária, nas tabelas abaixo:  

FALDO SERIES SOUTH AMERICA CHAMPIONSHIP  

CATEGORIA MASCULINA  

(    ) Até 21 anos = Nascidos de 1993 até 1995  

(    ) Até 18 anos = Nascidos de 1996 até 1997  

(    ) Até 16 anos = Nascidos de 1998 em diante CATEGORIA 

FEMININA  

(    ) Até 21 anos = Nascidos de 1993 até 1997  

(    ) Até 16 anos = Nascidos de 1998 em diante   

“FALDO MINI SERIES”  

CATEGORIA MASCULINA  

(    ) Até 13 anos = Nascidos de 01.01.2001 a 31.12.2002   

(    ) Até 11 anos = Nascidos após 01.01.2003  

CATEGORIA FEMININA  

(     ) Até 13 anos – Nascidas após 01.01.2001  

Vai Utilizar caddies ? (   ) SIM  (   ) NÂO  

Obs. Caso o inscrito queira disputar o FALDO SERIES SOUTH AMERICA, deverá seguir o Regulamento do 

mesmo. (anexo)  

Pagamento taxa de inscrição no Bradesco  

Agência 0423-5 - Conta Corrente: 38.110-1 - A favor da Confederação Brasileira de Golfe  

(CNPJ) 30.280.382/0001-15  

  

(FAVOR ENVIAR O COMPROVANTE DE DEPÓSITO VIA FAX (5511 3168-4366) DEVIDAMENTE IDENTIFICADO OU 

PARA O e-mail angelica@cbg.com.br )  

  

Assinatura: ___________________________________  



      

  

 

REGULAMENTO GERAL  

1. TEES DE SAÍDA PARA O FALDO SERIES SOUTH AMERICA CHAMPIONSHIP 2014  

Tee Azul  -  Categoria Masculino até 21 anos  

Tee Azul   -  Categoria Masculino até 18 anos  

Tee Azul   -  Categoria Masculino até 16 anos  

Tee Vermelho -  Categorias Feminino  até 21 anos  

Tee Vermelho -  Categorias Feminino  até 16 anos  

1.2  TEES DE SAÍDA PARA O FALDO MINIS SERIES 2014  

Tee Vermelho -  Todas as categorias femininas e categoria masculina até 11 anos Tee 

Branco  -  Todas as categorias masculinas acima de 11 anos.  

2. O campeonato será regido pelas regras do Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews e, pelas regras 

locais do clube sede, cabendo às decisões inapeláveis, à comissão de Árbitros.  

3. Somente será permitida a participação de jogadores (as) que tenham handicap índex oficial das 

Federações e Entidades filiadas diretamente à CBG alem das confederações, associações 

internacionais de golfe.   

4. Horário de Saída: Estará à disposição dos interessados, no clube, ou no site www.cbg.com.br no dia 

de treino do torneio.  

5. Chuvas: O sinal para suspensão de jogo devido à situação de perigo será uma salva de rojões.  

6. Caddies. Somente será permitido o uso para o FALDO MINI SERIES 2014  

7. Bolas para treino. O primeiro balde com 40 (quarenta) bolas para treino será fornecido 

gratuitamente. Os demais baldes terão o custo de R$10,00 (dez reais) por balde com 30 (trinta ) bolas.  

8. Os pais também deverão guardar uma distância mínima de 25 jardas de cada jogador.  

9. NÃO SERÁ PERMITIDO O USO de Golf Cart.   

10. DESEMPATES.  

10.1 Primeiro lugar de todas as categorias serão decididos em Play off, na modalidade Sudden Death 

em buraco a ser definido pela Comissão Organizadora.   

10.2 Demais colocações - Melhor escore dos últimos 36, 18, 9, 6, 3 e 1 buracos. Persistindo o empate, 

será realizado sorteio para definição da colocação.   

10.3 Caso haja mais de dois jogadores no play-off, as colocações de segundo lugar em diante serão 

decididas de acordo com o item 11.2 independente do resultado dos jogadores no play-off.  



      

10.4 A comissão reserva-se o direito de reduzir o numero de buracos a serem jogados em casos de 

força maior.  

CONDUTA ANTI DESPORTIVA.  

  

O golfista que tiver uma conduta esportiva não compatível com os padrões do golfe, dentro do campo ou 

em qualquer ambiente do evento (restaurantes, hotéis, clubes, etc.), terá sua inscrição recusada para as 

demais fazes do Circuito, dependendo da gravidade de seu ato. O golfista será responsável também pela 

conduta de seus acompanhantes (pais, amigos, técnicos, etc.), em qualquer ambiente do evento. As 

punições serão as mesmas impostas pelo Código de Conduta da C.B.G. Código de Comportamento e de 

Etiqueta - “Aplicável a todos os jogadores inscritos no torneio. Este código de comportamento tem a 

finalidade de orientar os jogadores pré-juvenis e juvenis, quanto ao seu comportamento dentro e fora do 

campo.  

  

1º - Violações do código de comportamento no campo de golfe incluem: linguagem abusiva, jogar tacos, 

falsificação de resultados, infrações não acusadas das regras, desacato a voluntários ou membros da 

comissão, estragos ao campo, fumar ou mascar produtos de tabaco, uso de drogas ou álcool, não adesão 

às normas de traje (uniformes, etc..) determinadas para o torneio, ou, nas voltas de prática, abandonar o 

torneio no meio de uma volta sem autorização expressa, ou, qualquer outro comportamento indigno.  

  

2º - Violações do código de comportamento fora do campo de golfe incluem: qualquer uso ou associação 

com drogas e álcool, fumar, vandalismo, comportamento abusivo e desrespeitoso para com seus 

anfitriões, suas famílias ou propriedades, com diretores, capitães ou responsáveis pela delegação da qual 

estiverem fazendo parte, utilização de bicicletas, golf carts, veículos automotores (motos, jet sky e 

similares) ou qualquer outro que ofereça risco a integridade física do jogador.  

  

3º - A Confederação Brasileira de Golfe poderá dar autoridade à Comissão do torneio em que estejam 

participando jogadores juvenis, de aplicar a pena de desclassificação por infração aos itens deste   

Código e as regras de etiquetas – 33.7, bem como, poderá aplicar qualquer uma, ou, todas as penalidades 

abaixo, baseadas na severidade da violação do código de comportamento:  

  

a) carta de advertência ao jogador e seus pais;  

b) desclassificar o jogador do torneio onde ocorreu a violação;  

c) desclassificar o jogador do (s) próximo (s) torneios;   

d) suspender o jogador por prazo indeterminado.  

  

No caso de uma “suspensão” ou “punição”, tanto o jogador como seus pais poderão apresentar sua 

defesa à Diretoria da Confederação Brasileira de Golfe dentro de 30 dias da data da suspensão.  

A Diretoria da Confederação Brasileira de Golfe examinará todo o material submetido, incluindo o 

relatório da comissão do torneio onde a infração ocorreu, para, então, determinar o prazo da suspensão. 

Qualquer jogador que estiver suspenso, não terá direito às vantagens do ranking a que estiver incluído.  

  

  

  



      

  

  

  

 

DEZ PRINCIPIOS FUNDAMENTAIS NO GOLFE  

  

1. Quando for cumprimentar alguém e estiver de chapéu ou boné, tire-o para o cumprimento.   

2. Quando entrar em um lugar fechado e estiver usando chapéu ou boné, tire-o enquanto permanecer no 

lugar.   

3. Quando estiver atrasado no jogo, não espere que peçam passagem, ofereça com cordialidade e boa 

vontade a quem o segue.   

4. Cumprimente sempre seu adversário pelas boas jogadas com palavras ou simplesmente com pequenos 

bons gestos. Se ele ganhar, felicite-o com alegria sincera e bom humor.   

5. Seja justo, estrito e honesto na aplicação das regras do jogo. Muitas vezes ocorre que nós sejamos 

nossos próprios juízes.   

6. Diante de qualquer contrariedade em seu jogo, não perca nunca os bons modos ou a boa linguagem.   

7. Se estiver representando o seu clube, federação ou país lembre-se que seus deveres e 

responsabilidades são dobrados, com você mesmo e com o órgão que você está tendo a honra de 

representar.   

8. Se vista de forma adequada para o jogo. Existem normas de etiqueta e bom gosto que devem ser 

respeitadas.   

9. Durante o jogo, preste muita atenção na recolocação dos divots, piques nos greens, rastelar as bancas 

sempre que cair nelas, e os demais cuidados tão importantes para a manutenção apropriada dos 

campos. Nesse sentido, deve-se ter especial consideração e respeito a todos os que dedicam horas de 

trabalho para benefício do campo e do jogo, desde o Capitão até todo o pessoal encarregado.  

10. Respeite sempre as normas e regras locais, lugares de permanência, horários e zonas de prática 

permitidas. Mantenha-se atento ao jogo do seu companheiro ou adversário de forma a não atrapalhar 

o seu jogo no momento das tacadas. O silêncio e o seu posicionamento são importantes durante as 

tacadas dos outros jogadores.  


