RANKING GOLFE GCC - 2022
A Capitania de Golfe divulga através da presente o regulamento do Ranking GCC para o ano
de 2022. A participação é exclusiva aos associados do GCC que disputarem os torneios internos
válidos do Graciosa Country Club.
Esta taça, além de premiar os melhores jogadores, indiretamente estará dando oportunidade
aos mais assíduos de obterem os melhores resultados em número de pontos de acordo com seu
desempenho nos torneios internos do GCC.
Período de jogos válidos para a taça: de 1 de março até 3 de dezembro de 2022.
CATEGORIAS

DEMAIS TORNEIOS
E COMPETIÇÕES

CAMPEONATO DO CLUBE E
TAÇA CAPITANIA

Masculino

Feminino

1º lugar

20 Pontos

Campeão

40 Pontos

Scratch

Scratch

2º lugar

15 Pontos

Vice-campeão

30 Pontos

index até 8,5

index até 16,0

3º lugar

12 Pontos

4ª rodada

24 Pontos

index 8,6 a 14

index 16,1 a 23,7

4º lugar

10 Pontos

3ª rodada

20 Pontos

index 14,1 a 22,1

index 23,8 a 32,4

5º lugar

08 Pontos

2ª rodada

16 Pontos

6º lugar

06 Pontos

1ª rodada

12 Pontos

7º lugar

04 Pontos

8º lugar

03 Pontos

9º lugar

02 Pontos

10º lugar

01 Pontos

index 22,2 a 32,2

PREMIAÇÃO
A premiação será concedida para 1º e 2º colocados em cada categoria.
O campeão da taça (Gross) terá seu nome gravado na Taça Ranking Graciosa Country Club
(transitória), a qual ﬁcará em poder do clube. Todos os jogadores premiados levarão uma réplica
do troféu. Os campeões de cada categoria terão isenção de 100 bolas do driving range (não
acumulativa) para treino por dia e nas inscrições de 2022, nas seguintes competições:
- Campeonato Aberto Cidade de Curitiba, Taça Capitania e Taça Presidente
*o benefício das isenções só será conﬁrmado aos interessados que se manifestarem com
antecedência. Caso o jogador venha a conﬁrmar e faltar no evento será cobrado e não poderá
participar do evento seguinte com esta isenção.
O prêmio de incentivo ao segundo lugar é de 100 bolas no driving range para treino, por dia.
A premiação será no encerramento das atividades do departamento de golfe - Field Day.
REGULAMENTO
a) O jogador que obtiver maior somatória de pontos por categoria em todas as taças,
torneios e campeonatos deﬁnidos pelo clube será o campeão.
b) Eventos válidos: todas as taças e torneios, nas modalidades Stroke Play, Match Play ou
Stableford realizados no clube, individuais realizados em ﬁm de semana e feriados, ou ainda
torneios de maior porte realizados em 2 (dois), 3 (três), ou 4 (quatro) dias, podendo tais
competições ser realizadas fora de ﬁnais de semana.
c) O jogador que mudar de categoria neste período levará 50% dos pontos para a nova
categoria, inclusive no Match play.
d) Ao ﬁnal do período, se houver empate na 1º colocação, o critério para desempate será:
- O maior número de pontos nas três últimas competições.
- O maior número de pontos nas duas últimas competições
- Persistindo o empate, considera-se campeão o jogador que obtiver maior número de
pontos na última competição.

