REGU
ULAMEN
NTO DE
E CAMPO
O 2017
1.

Os jogad
dores some
ente poderã
ão se inscre
ever no próp
prio dia, com
m a presenç
ça de
pelo men
nos 1(um) membro
m
do grupo, sen
ndo que o mesmo
m
deve
erá escreve
er seu
nome e dos
d demaiss, de próprio
o punho, na
a lista de ho
orários em p
poder do Sta
arter.

2.

O jogado
or somente poderá se inscrever em 1(um) ún
nico horário
o.

3.

O horárrio de saíd
da deve se
er respeita
ado, portan
nto, os jogadores dev
verão
obrigatorriamente se
e apresenta
ar no tee de
e saída 5 minutos
m
ante
es do horárrio de
início da
a volta, sob
b pena de terem que marcar um
m novo horário que esteja
e
disponívvel na lista de
d saídas em
m poder do
o starter.

4.

O Starte
er está auto
orizado a fa
azer os agrupamentos de turmass necessário
os ao
melhor flluxo de joga
adores.

5.

Associad
dos terão prrioridade de
e reserva no
o período das 7:00 às 11:00 horas
s.

6.

Nos fina
ais de sem
mana e fe
eriados, as
s saídas individuais somente serão
s
permitida
as antes da
as 7:30 horas. Caso o jogador de
eseje jogar a segunda volta
que estã
e se na saída encontrarr outros jogadores
j
ão aguarda
ando,
obrigatorriamente de
everá juntarr-se a eles. Caso não haja ningué
ém esperan
ndo, o
jogador poderá
p
seguir sozinho.

7.

As saída
as serão au
utorizadas somente
s
pe
elos tees do
os buracos 1 e 10 a crritério
do Starte
er ou solicitação do jog
gador desde
e que possíível.

8.

Jogadore
es iniciando
o a segund
da volta (vin
ndos do buraco 9) terã
ão prioridad
de no
buraco 10.
1

9.

Nos finais de sema
ana e feriad
dos até as 13
1 h, deverrá ter no míínimo um caddie
por grupo.

10.

Qualque
er jogador que
q
não se
eja sócio do
o clube terrá que leva
ar 1(um) ca
addie,
exceto se não houvver caddie disponível.
d

11.

Jogadore
es juveniss até 18(dezoito) anos,
a
com handicap
p oficial, estão
desobrig
gados de levvar caddie.

12.

É obriga
ação dos jo
ogadores reporem
r
div
vots (ou encher com areia), ras
stelar
bancas e reparar piques nos greens, ou assegurar
a
que o seu ca
addie o faça
a.

13.

Nos fina
ais de sema
ana e feriad
dos, a soma dos hand
dicaps de g
grupos form
mados
por 4(quatro) jogadores não po
oderá exced
der 95(nove
enta e cinco
o) e no grup
po de
3(três) jo
ogadores a 85(oitenta e cinco). Durante
D
os dias
d
úteis, o Starter po
oderá
aplicar essa
e
regra caso
c
o volum
me de jogad
dores em ca
ampo justifiique.

14.

Sócios sem
s
handica
ap da FPG são obriga
ados de enttregar os sccorecards para
p
a
secretariia, a fim de que seja po
ossível reallizar o cálcu
ulo interno d
do handicap
p.
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15.

Não serrá permitida
a a saída de
d 2(dois) jogadores usando o mesmo jog
go de
tacos.

16.

Dar com
mo perdida as
a bolas de golfe que caírem
c
nos jardins dass residências nas
adjacênccias do cam
mpo. Os jog
gadores e caddies
c
devverão inform
mar a secre
etaria
do clube
e no caso de
e ocorrerem
m avarias.

17.

O Drivin
ng Range, o Putting Green
G
e a Banca de areia são o
os únicos locais
l
disponívveis para trreinar. Não
o é permittido treinar dentro do
o campo de
d 18
buracos,, isto é, utilizzar mais de
e uma bola no jogo.

18.

Todos os
o jogadores devem estar
e
vestido
os adequad
damente pa
ara a prátic
ca do
golfe de acordo com
m o Dress Code.
C

19.

Solicitam
mos aos jogadores que depos
sitem ponttas de cig
garro, latas de
refrigerantes, papeis e outros materiais
m
in
ndesejáveis nas lixeirass distribuída
as ao
longo do
o campo, ou
u as entregu
uem para se
eus caddiess.

20.

As turma
as mais rápidas têm prioridade de ultrapasssagem, exxceto turma
as de
1(um) ou
u 2(dois) jo
ogadores. Uma
U
boa ind
dicação de jogo lento é quando existir
e
um ou mais
m
buraco
os livres na frente. Tam
mbém é permitido ultra
apassar no caso
de aulass em campo
o.

21.

que durantte a seman
Sócios moradores
m
na entrarem
m em campo perto de suas
residênccias, deverã
ão respeitarr a passage
em dos joga
adores em ccampo, se estes
encontra
am-se perto
o do tee de saída,
s
os mesmos
m
terã
ão prioridad
de de jogo.

22.

Jogadore
es iniciante
es sem handicap ofic
cial somentte poderão sair ao ca
ampo
após 13h
h e desde que
q não seja
a inconveniiente para o bom anda
amento do jo
ogo.

23.

É
term
minantemen
nte
proibido
ambienta
al demarcad
das.

24.

Caberá ao
a Capitão ou, na sua
a ausência ao
a Head Prro ou funcio
onário habilitado,
a decisã
ão sobre a proibição do uso de
e carrinhoss motorizad
dos nos dia
as de
chuvas ou
o posteriorres a estes..

25.

Quando permitido o uso de carts moto
orizados, oss mesmos podem tra
afegar
alternativvamente pe
elo Rough ou
o Fairway
y, respeitand
do as placa
as existente
es no
campo e transporta
ando no má
áximo 2 ocu
upantes. É terminantem
t
mente proib
bido o
transito nas
n proximiidades dos greens con
nforme delim
mitado pelass placas.

26.

O descu
umprimento deste Reg
gulamento sujeitará
s
o infrator às penas prev
vistas
nos Esta
atutos Socia
ais do Clube
e.

pisarr

nas

áreas

de
e

preserv
vação

A Capitania
C
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