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Código de conduta do jogador convocado pela CBG para participar em torneios 
representando o Brasil 

 
 

 

Introdução: 

O jogador selecionado para uma equipe da CBG tem a responsabilidade de conhecer e 

apoiar os princípios e diretrizes da entidade conforme descrito a seguir: 

 

Princípios e diretrizes:  

 

1. Ao representar a CBG, usar vestuário apropriado durante treinos e competições; 

2. Quando considerado necessário por um delegado ou técnico da CBG, usar vestuário 

apropriado para viajar, além do indicado para as cerimônias de abertura e encerramento; 

3. Quando considerado necessário por um delegado ou técnico da CBG ao representar a CBG 

em eventos nacionais e internacionais, abster-se de usar peças de vestuário ou acessórios que 

possam ser considerados impróprios ou denegrir a imagem da CBG (agasalhos de moletom, 

camisetas “T” ou agasalhos potencialmente ofensivos, ou piercing); 

4. Quando considerado necessário por um delegado ou técnico da CBG, abster-se de 

consumir bebidas alcoólicas; 

5. Quando considerado necessário por um delegado ou técnico da CBG, abster-se de fumar 

ou usar qualquer outra substância proibida dentro e fora do campo de golfe. 

6. Obedecer às Regras do Golfe definidas pela R & A e pela USGA. 

7. Promover ‘fair play’ segundo o ‘Espírito Esportivo’.  
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8. Exibir e promover padrões elevados de comportamento. 

9. Sempre respeitar as autoridades dos torneios e as decisões dos árbitros. 

10.Não fazer críticas em público (real ou virtual, como Facebook) de jogadores, torneios, 

comissões de torneios, autoridades ou decisões dos árbitros. 

11.Não usar linguajar ou comportamento ofensivo, insultuoso ou abusivo.  

12.Não participar de atos de violência ou intimidação, comportar-se de forma imprópria ou 

fora do espírito esportivo. 

13.Mostrar respeito ao falar com membros da equipe e outros competidores. 

14.Tratar todos os delegados, autoridades e técnicos da CBG com respeito. Em caso de 

reclamação, o assunto será discutido em particular de maneira calma e respeitosa.  

15.Cumprimente a equipe adversária e as autoridades do torneio presentes no final da 

partida e agradeça a eles no final do evento pelo seu trabalho. 

16.Quando considerado necessário por um delegado ou técnico da CBG, escreva ou assine (se 

estiver pronta) uma carta de agradecimento ao clube anfitrião por sua hospitalidade 

reconhecendo seu trabalho. 

17. Em caso de reclamação ou protesto, o jogador será suspenso da equipe até que a 

investigação seja concluída.  
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De acordo: 

 

Jogador: _______________________________________________________________ 

Assinatura: _____________________________________________________________ 

 

Delegado: ______________________________________________________________ 

Assinatura: _____________________________________________________________ 

 

Coach Nacional: _________________________________________________________ 

Assinatura: _____________________________________________________________ 

 

Testemunha: ____________________________________________________________ 

Assinatura: _____________________________________________________________ 

  

Data: ___________________________________________________________________ 

Local: __________________________________________________________________ 

 


