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CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DA EQUIPE 

JUVENIL E PRÉ-JUVENIL - 2013 

 

Os critérios abaixo serão utilizados como modelo para estabelecer uma equipe brasileira 

de treinamento juvenil e pré-juvenil. A partir desta equipe, serão selecionados atletas 

para representar o país de acordo com seu nível atual de desempenho, dedicação e 

comprometimento com o programa da Confederação Brasileira de Golfe (CBG). 

  

Critérios de seleção de equipe da CBG – Geral 

 

 Ter cidadania brasileira;  

 Dependendo da seleção, ter menos de 18 ou 16 anos de idade em 31 de dezembro 

de 2012; 

 Ser membro de um clube de golfe afiliado à CBG ou reconhecido pela mesma; 

Cumprir e ter cumprido a etiqueta do golfe, conforme previsto pelo Royal and 

Ancient Golf Club de St. Andrews (R&A); 

 Aceitar, seguir e ter seguido todas as orientações publicadas pela CBG e pela 

WADA, relacionadas ao regulamento antidoping;  

 Se considerado necessário, o atleta deve aceitar a aplicação de testes aleatórios de 

doping exigidos ou solicitados pela CBG ou pela WADA. Se o atleta se recusar a se 

submeter a qualquer um desses testes, ele será imediatamente retirado da ‘Equipe 

Brasileira’. Consequentemente, uma declaração dos pais deverá ser assinada antes 

da nomeação do atleta à equipe; 

 Manter o nível exigido de aptidão física (determinado em função dos respectivos 

testes ou relatórios de objetivos). A CBG se reserva o direito de realizar avaliações  
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adicionais ao atleta (se julgar necessário) durante o processo de seleção e ao longo da 

temporada de jogos; 

 Manter o nível exigido de desempenho atlético (determinado em função dos 

respectivos testes ou relatórios de objetivos). A CBG se reserva o direito de realizar 

avaliações adicionais ao atleta (se julgar necessário) durante o processo de seleção 

e ao longo da temporada de jogos; 

 Seguir e ter seguido todas as diretrizes publicadas pela CBG que se referem à 

conduta e orientação, além de: 

 

 Assinar o “acordo do código de conduta para participar de seleções brasileiras”; 

  No caso de infração grave, sendo antes, durante ou depois de um evento 

qualquer, o atleta que foi nomeado para a equipe brasileira será dispensado 

imediatamente, não fazendo mais parte do time; 

 Respeitar e cumprir os padrões mínimos de comportamento, enquanto estiver em 

concentração, viajando ou treinando como parte da Equipe. (Os membros da 

equipe que não cumprirem essa recomendação, segundo avaliação do Coach 

Nacional, serão dispensados da ‘Equipe brasileira’); 

 No caso de atletas serem investigados devido a violações do código de conduta da 

CBG, os mesmos serão suspensos temporariamente da equipe nacional. 

Consequentemente, os atletas sob investigação não serão nomeados para 

qualquer plantel e ou equipe, e além disso não serão considerados para as funções 

de representação da CBG até que a investigação seja concluída. 

 Aceitar que a CBG se reserve o direito de ajustar os critérios de seleção, conforme 

considerar necessário; 
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Critérios de seleção da equipe da CBG (específico do atleta) – Juvenil  

Um atleta será nomeado à equipe se estiver: 

 

 Na época da divulgação da seleção, estar entre os 3 melhores jogadores do sistema 

de Classificação de Golfe Amador Mundial (World Amateur Golf Ranking - WAGR) 

da R&A (se aplicável);  

 Na época da divulgação da seleção da equipe, estar entre os 6 melhores jogadores 

na classificação ‘A’ e ‘B’ da CBG; 

 2 “escolhas técnicas”, a critério da Comissão Técnica da CBG; 

 

NOTA 1: Se um atleta for nomeado para mais de uma categoria, em primeiro lugar, a 

classificação da WAGR deverá prevalecer. Em segundo lugar, essa ‘dupla nomeação’ não 

deverá levar a qualquer tipo de ‘transferência de nomeação’ para outro jogador sem levar 

em conta os critérios acima descritos. 

 

NOTA 2: No momento da divulgação da seleção (de fevereiro de 2013), as classificações 

atuais do atleta junto à CBG e à WAGR serão aplicadas. Serão aceitos no máximo 11 

atletas de cada categoria. Além disso, em circunstâncias extraordinárias (por exemplo, 

contusões, desenvolvimento de desempenho extraordinário, etc.), e a critério da Equipe 

Técnica da CBG, a seleção de escolhas técnicas será permitida além do critério acima 

estabelecido. 
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Critérios de seleção da equipe da CBG (específico do atleta) – Pré-Juvenil 

Um atleta será nomeado à equipe se estiver: 

 

 No dia da divulgação da seleção, estar entre os 3 melhores jogadores do sistema 

de Classificação de Golfe Amador Mundial (World Amateur Golf Ranking - WAGR) 

da R&A (se aplicável); 

 No dia da divulgação da seleção da equipe, estar entre os 6 melhores jogadores na 

classificação ‘C’ da CBG; 

 2 escolhas técnicas, a critério da Comissão Técnica da CBG; 

 

NOTA 1: Se um atleta for nomeado para mais de uma categoria, em primeiro lugar, a 

classificação da WAGR deverá prevalecer. Em segundo lugar, essa ‘dupla nomeação’ não 

deverá levar a qualquer tipo de ‘transferência de nomeação’ para outro jogador sem levar 

em conta os critérios acima descritos. 

 

NOTA 2: No momento da divulgação da seleção (de fevereiro de 2013), as classificações 

atuais do atleta junto á CBG e à WAGR serão aplicadas. Serão aceitos no máximo 11 

atletas de cada categoria. Além disso, em circunstâncias extraordinárias (por exemplo, 

contusões, desenvolvimento de desempenho extraordinário, etc.), e a critério da Equipe 

Técnica da CBG, a seleção de ‘escolhas técnicas’ será permitida além do critério acima 

estabelecido. 

 

 

 


