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DE: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GOLFE 

 
PARA: DELEGAÇÃO BRASILEIRA 

  

Ref.:  15º ABIERTO SUDAMERICANO AMATEUR 
 
Prezados Golfistas, 
 
Com base nos critérios de convocação publicados no site da Confederação Brasileira de Golfe, 
e tomando-se como referência os rankings nacional e mundial publicados na semana do dia 03 
de outubro, vimos pela presente convocá-los para integrar a Equipe Brasileira que disputará o 
campeonato acima referido, a ser realizado de 08 a 11 de janeiro de 2020 – Club de Golf Sport 
Francés, na cidade de Santiago – Chile. 

EQUIPE MASCULINA EQUIPE FEMININA 

✓ Thomas Choi (SP) 
✓ Daniel Ishii (RJ) 
✓ Guilherme Grinberg (SP) 
✓ Matheus Park (SP) 

✓ Lauren Grinberg (SP) 
✓ Fernanda Lacaz (SP)  
✓ Beatriz Junqueira (RJ) 
✓ Meilin Hoshino (SP) 
 

✓  Delegado: Luiz Miyamura  
  

Ao aceitar o convite os atletas se comprometem a seguir as políticas e procedimentos previstos 
nessa convocação, além de seguir o Código de Conduta da Confederação Brasileira de Golfe e 
o Código de Conduta para atletas, bem como estar em dia com documentos necessários para 
viagem internacional (passaporte válido até 6 meses a contar da data de retorno) e vacinas.  
 
Trata-se de uma grande oportunidade para competir em nível de elite e tal ação conta com o 
apoio do Comitê Olímpico do Brasil, através de recursos provenientes da Lei Agnelo/Piva (Lei 
10.264/2001). Dessa forma, enfatizamos que o presente apoio técnico e financeiro e a 
continuidade do mesmo são condicionados ao cumprimento das regras estabelecidas pela 
CBGolfe e, para tanto, é necessária a apresentação das documentações relacionadas abaixo 
para a devida prestação de contas. 
 
 
PROGRAMAÇÃO PRÉVIA DE VIAGEM PARA O TORNEIO 

• Dia 05/01 – Data de partida (essa data poderá sofrer alteração de-
pendendo da disponibilidade de voos) 

• Dia 06/01 - Primeiro dia de treino 

• Dia 07/01 - dia de treino oficial e cerimônia de abertura (obrigatório o uso do 
uniforme social completo); 

• Dia 08/01 a 10/01 – dias de competição; 

• Dia 11/01 – último dia de competição e cerimônia de encerramento 
(obrigatório o uso do uniforme social completo); 
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• Dia 12/01 – Dia de retorno. (essa data poderá sofrer alteração dependendo da 
disponibilidade de voos) 

• OBS: Programação sujeita à alteração. 
 
Enviar para o Departamento de Operações da CBGolfe os seguintes documentos: 
 

• Recibo de ajuda de custo; 

• Cartão de embarque aéreo (boarding pass), por meio digital e posteriormente via 
correio; 

• Fatura de hospedagem com período da estadia, número da habitação, valor da diária e 
nome dos hóspedes;  

• Fotos do evento contendo o local, placar, backdroop ou outra referência de 
contextualização 

Benefícios oferecidos pelo Torneio e pela Confederação Brasileira de Golfe: 
- Torneio: (hospedagem, alimentação, transfer) 
- CBGolfe: (Inscrição, passagem aérea, seguro de viagem e ajuda de custo para despesas extras). 
 
OBS.: SEGUE ANEXO O PROGRAMA DO CAMPEONATO. 
 
 
UNIFORMES OFICIAIS – USO OBRIGATÓRIO 
 
SOCIAL: JOGO:  
Blazer verde A definir 
Calça Bege (homens)  

Saia Bege (mulheres)  
Camisa social branca  
Sapato mocassim marrom  
Gravata para a equipe masculina  

            
*O uso do uniforme oficial é obrigatório. A não utilização do uniforme ou seu uso de forma incompleta 
ou inadequada será considerada descumprimento de regra, ficando o (a) atleta sujeito a penalidade de 
não ser convocado (a) em torneios futuros.  

 
Pedimos a gentileza de confirmar sua participação no referido evento através do e-
mail: rodrigo.rangel@cbgolfe.com.br até dia 14/10, às 12hs. 
O não recebimento da confirmação no prazo estipulado acima será considerado como 
desistência do (a) atleta. 
 
Em caso de dúvida, por favor entrem em contato com a CBGolfe (55 11) 3254-5757. 
 
Atenciosamente 
 
 
Rodrigo Rangel de Oliveira 
Departamento Técnico - Confederação Brasileira de Golfe 

mailto:rodrigo.rangel@cbgolfe.com.br

