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CIRCULAR 014/2022                                                                            São Paulo, 03 de maio de 2022. 

 

DE: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GOLFE 

  
PARA: FEDERAÇÕES 

 
Ref.: BENEFICIADOS 31º ABERTO DO ESTADO DO PARANÁ 

Prezados Senhores (as), 

Conforme Manual de Normas e Procedimentos 2022, item 3, segue abaixo a relação de jogadores do 
Ranking Nacional com direito aos benefícios de passagem aérea, hospedagem e transporte 
local oferecidos pela Federação Paranaense e Catarinense de Golfe (organizador do evento), no 
campeonato acima citado, a ser realizado de 17 a 19 de junho de 2022 (sendo o dia 16 de junho 
reservado para treino) Maringá Golf Club, Maringá/PR. 
Pedimos que as FEDERAÇÕES contatem diretamente seus jogadores e informem à organização do 
campeonato (admgolfe@fpcg.com.br) com cópia para operacoes@cbgolfe.com.br até o dia 
06/05/2022, sexta-feira, às 17h, a participação ou não dos jogadores. Este prazo servirá para a 
confirmação dos jogadores beneficiados e possíveis substitutos. 

É mandatório que conste nas confirmações o nome completo dos beneficiados, documento de 

identificação e aeroporto de origem e retorno. 

Pedimos a gentileza de consultar os (as) jogadores (as) abaixo relacionados, pertencente a sua 

Federação: 

Ranking de referência utilizado no dia 03/05/2022, após Aberto Sul Brasileiro. 

 RANKING NACIONAL MASCULINO 

(Benefício de Passagem aérea, Hospedagem e 
transporte local) 

• Andrey Xavier Borges (RS) – Hcp +2.9 

• Lucas Park (SP) – Hcp +0.6 

• Matheus Park (SP) – Hcp + 1.1 

• Matheus Balestrin (RS) – Hcp 0.8 
 

RANKING NACIONAL FEMININO 

(Benefício de Passagem área, Hospedagem e       
transporte local) 

• Marina Nonaka (SP) – Hcp 0.8 

• Martina Collares (RS) – Hcp 4.9 
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Reservas – caso algum jogador (a) não utilize os benefícos, os mesmos deverão ser realocados aos (às) 
atletas abaixo, seguindo a ordem abaixo. 

 1ª – Maria Luiza Soares (RS) – Hcp 5.0 
2ª – Valentina Bosselmann (RJ) – Hcp 2.4 

3ª – Gabriela Castro (SP) – Hcp 5.6 

 

 

RANKING NACIONAL JUVENIL MASCULINO 
(Benefício de Hospedagem e transporte local.   

Passagem aérea deve ser fornecida pela Federação 
do Jogador) 

• Pedro Miyata (FPG) – Hcp 3.2 

• Wesley Gabriel Bairros (FRRG) – Hcp 1.6 

• Deivid Barbosa Oliveira (FGERJ) – Hcp 4.5 

 
 

 

 

RANKING NACIONAL JUVENIL FEMININO 
(Benefício de Hospedagem e transporte local. 

Passagem aérea deve ser fornecida pela Federação 
do Jogador) 

• Valentina Bosselmann (FGERJ) – Hcp 2.4 

• Isadora Fernal (FPG) – Hcp 3.7 

• Maria Luiza Soares (FRGG) – Hcp 5.0 

Ranking Juvenil utilizado: categoria A 
 

 
 

 
 

Atenciosamente, 

Departamento Técnico  
Confederação Brasileira de Golfe 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


