
 

 

CIRCULAR Nº 001/2020                                        São Paulo, 14 de janeiro de 2020. 

 

 

DE:             CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GOLFE 

 

PARA:         DELEGAÇÃO BRASILEIRA 

 

53º Campeonato Sul-americano de Golf Juvenil Por Equipes 

COPA CHILE (CAVALHEIROS) E COPA ARGENTINA (DAMAS) 

25 a 28 de março 2020 – Arrayanes Country Club, Quito, Equador 

 

 

Prezados golfistas, 

 

 

Com recursos próprios da Confederação Brasileira de Golfe e do Comitê Olímpico do Brasil – COB, 

através da Lei Agnelo Piva, e de acordo com os critérios e normas de convocação divulgados pela 

CBGolfe para o exercício de 2020, comunicamos que, neste contexto, vocês foram selecionados 

para representar o Brasil e, portanto, vimos convocá-los para integrar a Equipe Brasileira que 

disputará o Campeonato acima referido. 

 

Informamos que as equipes brasileiras ficaram assim constituídas: 

 

EQUIPE MASCULINA EQUIPE FEMININA 

Guilherme Grinberg Meilin Hoshino 

Renato Silva Filho 

Tomás Afonso Ribeiro 

Beatriz Junqueira 

Manoela Barcellos 

 

Técnico: Erik Anderson 

Delegado: Euclides Gusi 

 

Agora, pedimos que leiam com muita atenção o que se segue: 

 

 

Informamos que as despesas de passagem aérea, ajuda de custo e seguro viagem serão de 

responsabilidade da CBGolfe, conforme acima mencionado. 

 

Já as despesas de hospedagem, alimentação e transfer local será de responsabilidade da 

Federação Equatoriana. 



 

 

 

OBS: De acordo com o Regulamento da Federação Sudamericana de Golfe e do torneio, todos os 

(as) jogadores (as) obrigatoriamente ficarão hospedados em casas de família de golfistas. 

 

PROGRAMAÇÃO DA EQUIPE BRASILEIRA 

 

 

VIAGEM PARA O TORNEIO 

Devido aos processos de aquisição/contratação de serviços que a CBGolfe é obrigada a seguir, os 

(as) atletas deverão estar totalmente à disposição para viajar do dia 22 a 29 de março de 2020. 

 

O Campeonato Sul-Americano Juvenil tem o espírito de criar vínculos de amizade entre os (as) 

jovens golfistas Sul-Americanos, propiciando uma “experiência única para os jogadores”.  

 

Esclarecemos ainda que, cada delegação conta com a orientação e acompanhamento de um 

delegado oficial de seu país. 

 

A organização do torneio atende os atletas desde o momento que chegam ao país até o momento 

que embarcam de volta, não sendo necessário o acompanhamento de pais ou responsáveis. 

 

UNIFORMES: 

  

SOCIAL:                                              JOGO: 

Blazer verde     Calça azul marinho ou branca 

Calça Bege (homens)               Camisa tipo polo branca e azul 

Saia Bege (mulheres)   Boné Oficial 

Camisa social branca 

Sapato mocassim e meias cor marrom 

Gravata para a equipe masculina 

 

IMPORTANTE!!!!!! 

 

a) Ao aceitar a convocação, os (as) atletas declaram conhecer o Critério e Normas de 

Convocação CBGolfe, Código de Conduta CBGolfe e a Política Antidoping da ABCD e WADA 

(disponíveis no site www.cbg.com.br). 

b) Obrigatório TER EM MÃOS o Certificado Internacional de Vacinação contra a Febre Amarela 

para a viagem ao Equador; 

c) Para viajar todos deverão estar de posse dos seguintes documentos: 

 

http://www.cbg.com.br/


 

 

I.     Passaporte brasileiro com validade mínima de 6 meses,  

II.     Autorização para viagem de menores de idade; 

 

OBS:   PARA   MAIORES   INFORMAÇÕES   SOBRE   VIAGEM   DE   MENORES   BRASILEIROS   

AO   EXTERIOR ORIENTAMOS  CONSULTAR  O  LINK:  http://www.pf.gov.br/servicos-

pf/3_edicao_manual_menores.pdf/view  
 

Em caso de dúvida, solicitamos que entrem em contato com a CBGolfe (55 11) 3254-5757. 

 

OBS.: A PROGRAMAÇÃO OFICIAL DO TORNEIO SERÁ ENVIADA EM BREVE. 

 

Os anexos 1 e 2 deverão ser devidamente preenchidos, assinados e enviados ao e-mail 

angelica@cbg.com.br até o dia 03/02/2020. 
 

DOCUMENTOS ANEXOS A ESSA CONVOCAÇÃO: anexo 1, anexo 2 e anexo 3. 
 
 
Pedimos a gentileza de confirmar sua participação no referido evento através do e-

mail: 

angelica@cbgolfe.com.br até o dia 27 de janeiro de 2020. 

 

Lembramos da necessidade de enviar para a CBGolfe, em até 7(sete dias) após o 
término da competição dos Boarding Pass de ida e volta para o torneio, assim como 
o extrato de check-out do hotel, se for o caso. 
 
 
 
Atenciosamente, 

 

 
 
 
 

Maria Angélica Aguiar Giusti 

Gerente de Desenvolvimento e Promoção 

Confederação Brasileira de Golfe 
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