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PREÂMBULO 
O presente manual tem em consideração os objetivos maiores da Confederação Brasileira 
de Golfe (CBGolfe), bem como fomentar a prática do esporte no âmbito da sua jurisdição e 
de aprimorar tecnicamente a prática do golfe, promovendo a competitividade dentro do 
espírito desportivo e de critérios técnicos definidos. 

O presente regulamento entra em vigor a partir de 10/01/2019 até o dia 31/12/2019, 
ficando revogadas as disposições contrárias. 

  

CAPITULO I 
Da elegibilidade e obrigações dos atletas 

 
a) Estar competindo regularmente em uma capacidade representativa para o Brasil, e 

desta forma, ser reconhecido como membro atual do grupo de atletas da elite da 
CBGolfe; 

b) Honrar sua palavra, comportar-se dignamente, com respeito e cordialidade durante 
treinamentos, competições, viagens e eventos. Ajudar a desenvolver uma imagem 
favorável e positiva do esporte, através da adoção de elevados padrões de 
comportamento; 

c) Obter e manter o melhor nível possível de saúde e aptidão física necessárias para 
uma performance consistente como um atleta de alto rendimento; 
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d) Concordar que a CBG tem o direito de utilizar e reproduzir o nome do (a) atleta, 
imagens e informações biográficas relacionados com o Programa de Rendimento e 
Alto Rendimento. 

e) Atender em tempo hábil as solicitações feitas pelo departamento técnico e 
administrativo; 

f) Atender a todos os pré-requisitos para a sua elegibilidade/convocação, bem como 
exemplares comportamentos dentro e fora de campo; 

g) Abster-se do consumo de álcool, tabaco, drogas ou qualquer substância proibida em 
campos de treinamento, campeonatos e eventos nacionais e internacionais e 
quando estiver utilizando o uniforme da equipe. Além disso deverão seguir as 
determinações e solicitações da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem 
(ABCD) e da World Anti-Doping Agency (WADA); 

h) Seguir o Código de Conduta da CBGolfe; 
 
Observação: Em caso de descumprimento de qualquer item acima a CBGolfe se reserva ao 
direito de cancelar a convocação do (a) atleta em questão.  
  

CAPITULO II 
Da convocação para o Sul-americano Juvenil 2019 

 
Local: Norteida Golf Club, Buenos Aires, Argentina 
Período: 20 a 23 de março de 2019. 
Ranking utilizado: Ranking Nacional Juvenil Categoria A – Atualizado após Tour 
Nacional Juvenil São Paulo 
Data prevista para convocação: 22 de janeiro de 2019. 
 

Serão convocados 3 atletas de cada categoria (masculino e feminino) para este evento, 
sendo eles: 

• A (O) primeira(o) colocada(o) do ranking juvenil da sua respectiva categoria; 
• A (O) campeã(o) do Brasileiro Juvenil 2018 de sua respectiva categoria; 
• Um(a) terceiro(a) jogador(a) definido pela comissão técnica da Confederação 

Brasileira de Golfe através de critérios técnicos, levando-se em conta os seguintes 
itens: 

a) performance técnica recente; 
b) evolução técnica do atleta; 
c) comprometimento com treinamentos em seu clube; 
d) atitudes comportamentais dentro e fora do âmbito esportivo; 
e) relacionamento com a CBGolfe: atendimento aos prazos de resposta de 

convocação e documentos pertinentes a prestação de contas, uso do 
uniforme social e de jogo completo durantes os eventos ao qual foi 
convocado. 

 
Observações 

I. Caso o(a) primeiro(a) colocado do ranking não possa participar do evento (seja 
por motivos pessoais ou elegibilidade), a sua vaga será concedida para o seu 
(sua) sucessor(a) do ranking, chegando assim até a 3ª (terceira) colocação. Caso 
a vaga continue disponível após o critério anterior a decisão passará a ser da 
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comissão técnica da CBGolfe, utilizando os critérios técnicos acima 
mencionados. 

II. Caso a(o) campeã(o) do Brasileiro Juvenil 2018 não possa participar do evento, 
a decisão da vaga passará a ser da comissão técnica da CBGolfe, utilizando os 
critérios técnicos acima mencionados. 

 
CAPITULO III 
Da convocação para o World Junior Golf Team Championship 

 
Local: A ser definido 
Período: a ser definido 
Data prevista para convocação: 30 de abril de 2019 (podendo ser modificado). 
 
Caso o Brasil conquiste a vaga para o torneio, serão convocados 4 atletas, sendo: 
 

• Os(as) 3 atletas que representaram o Brasil no Sul Americano Juvenil do mesmo ano: 
• Um(a) quarto(a) jogador(a) definido pela comissão técnica da Confederação 

Brasileira de Golfe através de critérios técnicos, levando-se em conta os seguintes 
itens: 

a) performance técnica recente; 
b) evolução técnica do atleta; 
c) comprometimento com treinamento em seu clube; 
d) atitudes comportamentais dentro e fora do âmbito esportivo; 
e) relacionamento com a CBGolfe: atendimento aos prazos de resposta de 

convocação, documentos pertinentes a prestação de contas e uso do 
uniforme social e de jogo completo durantes os eventos ao qual foi 
convocado. 

 
Observações 

I. Caso algum(a) jogador(a) não possa participar do evento (seja por motivos 
pessoais ou elegibilidade), a sua vaga será definida pela comissão técnica da 
CBG, utilizando os critérios técnicos acima mencionados. 

 
 
CAPITULO IV 
Da convocação para o Sul Americano Pré-Juvenil 2019 

 
Local: La Paz Golf Club, La Paz, Bolívia 
Período: 18 a 21 de setembro de 2019. 
Ranking utilizado: Ranking Nacional Juvenil Categoria C – Atualizado após Tour 
Nacional Juvenil Paraná 
Data prevista para convocação: 07 de agosto de 2019. 
 
Serão convocados 3 atletas de cada categoria (masculino e feminino) para este 
evento, sendo eles: 

• A (O) primeira(o) colocada(o) do ranking juvenil da sua respectiva categoria; 
• A(O) campeã(o) do Brasileiro Pré Juvenil 2019 de sua respectiva categoria; 
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• Um(a) terceiro(a) jogador(a) definido pela comissão técnica da Confederação 
Brasileira de Golfe através de critérios técnicos, levando-se em conta os seguintes 
itens: 

a) performance técnica recente; 
b) evolução técnica do atleta; 
c) comprometimento com treinamentos em seu clube; 
d) atitudes comportamentais dentro e fora do âmbito esportivo; 
e) relacionamento com a CBGolfe: atendimento aos prazos de resposta de 

convocação e documentos pertinentes a prestação de contas, uso do 
uniforme social e de jogo completo durantes os eventos ao qual foi 
convocado. 

 
Observações 

I. Caso o(a) primeiro(a) colocado do ranking não possa participar do evento (seja 
por motivos pessoais ou elegibilidade), a sua vaga será concedida para o seu 
(sua) sucessor(a) do ranking, chegando assim até a 3ª (terceira) colocação. 
Continuando a vaga continue disponível após o critério anterior a decisão 
passará a ser da comissão técnica da CBGolfe, utilizando os critérios técnicos 
acima mencionados. 

II. Caso a(o) campeã(o) do Brasileiro Pré Juvenil 2019 não possa participar do 
evento, a decisão da vaga passará a ser da comissão técnica da CBGolfe, 
utilizando os critérios técnicos acima mencionados. 

 
 
CAPITULO V 
Da convocação para a Copa Los Andes 2019 

 
Local: Yacht & Golf Paraguaio, Assunção, Paraguai 
Período: 27 a 30 de novembro de 2019. 
Ranking utilizado: Ranking Nacional Amador – Atualizado após Aberto do Itanhangá 
Golf Club. Ranking Mundial Amador atualizado em 16 de outubro. 
Data prevista para convocação: 17 de outubro de 2019. 
 
Serão convocados 5 atletas de cada categoria (masculino e feminino) para este 
evento, sendo eles: 

• A(O) campeã(o) do Campeonato Amador de Golfe do Brasil 2019 ou na ausência 
deste, o(a) melhor brasileiro(a) colocado no referido torneio; 

• A (O) melhor colocado do ranking mundial amador (WAGR); 
• As (Os) dois primeiras(os) colocadas(os) do ranking nacional; 
• Um(a) quinto(a) jogador(a) definido pela comissão técnica da Confederação 

Brasileira de Golfe através de critérios técnicos, levando-se em conta os seguintes 
itens: 

a) performance técnica recente; 
b) evolução técnica do atleta; 
c) comprometimento com treinamentos em seu clube; 
d) atitudes comportamentais dentro e fora do âmbito esportivo; 
e) relacionamento com a CBGolfe: atendimento aos prazos de resposta de 

convocação e documentos pertinentes a prestação de contas, uso do 
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uniforme social e de jogo completo durantes os eventos ao qual foi 
convocado. 

 
Observações 

I. Caso o(a) vencedor(a) do Campeonato Amador de Golfe do Brasil esteja entre os 
dois primeiros colocados do ranking nacional ou seja o melhor brasileiro do 
ranking mundial, a vaga passará ao jogador seguinte do respectivo ranking. 

II. Caso o(a) melhor brasileiro no WAGR esteja entre os dois primeiros colocados 
do ranking brasileiro a vaga passará ao jogador seguinte no ranking nacional.  

III. Na impossibilidade de algum(a) jogador(a) participar do evento (seja por 
motivos pessoais ou elegibilidade), a sua vaga será definida pela comissão 
técnica da CBG, utilizando os critérios técnicos acima mencionados. 

 
   

CAPITULO VI 
Da convocação para o Sul Americano Aberto Amador 2020 
 

Local: A ser definido 
Período: a ser definido  
Ranking utilizado: Ranking Nacional Amador – Atualizado após Aberto do Arujá Golf 
Club. 
Ranking Mundial Amador – atualizado em 02 de outubro. 
Data prevista para convocação: 03 de outubro de 2019. 
 
 
Serão convocados 4 atletas de cada categoria (masculino e feminino) para este 
evento, sendo: 

• A(O) melhor brasileira(o) do ranking mundial amador (WAGR); 
• As (Os) dois primeiras(os) colocada(o) do ranking nacional; 
• Um(a) quarto(a) jogador(a) definido pela comissão técnica da Confederação 

Brasileira de Golfe através de critérios técnicos, levando-se em conta os seguintes 
itens: 

a) performance técnica recente; 
b) evolução técnica do atleta; 
c) comprometimento com treinamentos em seu clube; 
d) atitudes comportamentais dentro e fora do âmbito esportivo; 
e) relacionamento com a CBGolfe: atendimento aos prazos de resposta de 

convocação e documentos pertinentes a prestação de contas, uso do 
uniforme social e de jogo completo durantes os eventos ao qual foi 
convocado. 

 
Observações 

I. Caso a(o) melhor brasileira(o) do ranking mundial amador (WAGR) esteja entre 
os dois primeiros colocados do ranking nacional, a vaga será passada para as (os) 
próximas (os) colocadas (os) do ranking nacional, chegando até 4ª (quarta) 
colocação.  
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II. Se a vaga continuar disponível após o critério anterior a decisão passará a ser da 
comissão técnica da CBGolfe, utilizando os critérios técnicos acima 
mencionados. 

  

CAPITULO VI 
Das convocações para os demais torneios internacionais e nacionais 
 

• Os demais torneios internacionais e nacionais serão divididos por duas categorias: 
os torneios de preparação (P), que serão os torneios para preparar os nossos atletas 
para grandes competições, e os torneios de competição (C), que são torneios que 
vamos buscar levar os melhores atletas para competirem, respeitando é claro, a sua 
periodização de treinamento/competições; 

• Diante o exposto, os critérios de convocação, serão arbitrados sempre pela 
comissão técnica, visando e respeitando a periodização e/ou inclusão dos nossos 
atletas, para chegarmos melhor preparados nas principais competições e também 
em preparar novos atletas para a formação de uma seleção cada vez mais forte, 
utilizando também os seguintes critérios: 

a) performance técnica recente; 
b) evolução técnica do atleta; 
c) comprometimento com treinamentos em seu clube; 
d) atitudes comportamentais dentro e fora do âmbito esportivo; 
e) relacionamento com a CBGolfe: atendimento aos prazos de resposta de 

convocação e documentos pertinentes a prestação de contas, uso do 
uniforme social e de jogo completo durantes os eventos ao qual foi 
convocado. 

• Quando possível, as convocações serão realizadas em até 30 dias de antecedência 
da data inicial destas competições 

 

 

São Paulo, 10 de janeiro de 2019. 

DEPARTAMENTO TÉCNICO – CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GOLFE 


