FEDERAÇÃO DE GOLFE
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
**CRITÉRIOS BENEFICIADOS **
A - CAMPEONATOS VÁLIDOS PARA O RANKING NACIONAL ADULTO E JUVENIL:

Nos eventos válidos para o RANKING NACIONAL e/ou Mundial, a FGERJ irá beneficiar os
jogadores do Estado pelo seguinte critério:

1) RANKING ESTADUAL ADULTO MASCULINO: Será beneficiado:
a)- O 1º colocado com passagem aérea + inscrição.

• Se este jogador estiver recebendo pela cartilha da CBG, um ou os dois benefícios acima, a
FGERJ poderá conceder outro benefício a critério da Diretoria Técnica.

b)- O 2º colocado será beneficiado com passagem aérea, desde que o 1º colocado já
esteja recebendo este benéfico pela convocação da CBG.

• Se este jogador for o primeiro do ranking juvenil estadual, o benefício NÃO se estenderá para
o 3ª colocado.

Os jogadores na 1º e 2º colocação do ranking estadual adulto, só terão direito aos benefícios, desde
que o handicap no momento da convocação, não ultrapasse o index de 8.5 (oito ponto cinco).
2) RANKING ESTADUAL ADULTO FEMININO: Será beneficiada:
a)- A 1ª colocada com passagem aérea + Inscrição.

• Se esta jogadora estiver recebendo pela cartilha da CBG, um ou os dois benefícios acima, a
FGERJ poderá conceder outro benefício a critério da Diretoria Técnica.
• Se esta jogadora for a primeira do ranking juvenil estadual feminino, o benefício NÃO se
estenderá para a 2ª colocada.
• Na convocação acima, a jogadora só terá direito a este benefício, desde que o handicap índex
no momento da convocação, não ultrapasse 12.0 (doze ponto zero)

3) RANKING ESTADUAL JUVENIL MASCULINO: Será beneficiado:
a)- O 1º colocado com passagem aérea + inscrição.

• Se este juvenil for o indicado pela convocação da CBG, o benefício NÃO se estenderá ao 2º
colocado do ranking estadual juvenil masculino.
• Se este 1º colocado for o mesmo jogador do ranking estadual adulto o benefício SE estenderá
para o 2º colocado, podendo também este 2º colocado ser o mesmo 2º colocado do RK adulto,
desta forma NÃO se estenderá ao 3º colocado.

Os jogadores na 1º e 2º colocação do ranking estadual juvenil, só terão direito aos benefícios, desde
que o handicap no momento da convocação, não ultrapasse o index de 8.5 (oito ponto cinco).
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4) RANKING ESTADUAL JUVENIL FEMININO: Será beneficiada:
a)- A 1ª colocada com passagem aérea + Inscrição.

• Se esta jogadora for a indicada pela convocação da CBG, o benefício NÃO se estenderá à 2ª

colocada do ranking estadual juvenil feminino.
• Se esta jogadora for a mesma jogadora do ranking estadual adulto feminino, o benefício SE
estenderá para a 2ª colocada, podendo também esta 2ª colocada ser a mesma 2ª colocada do
RK adulto, desta forma NÃO se estenderá à 3ª colocada.
Se quaisquer destes juvenis estiverem recebendo pela cartilha da CBG, algum dos benefícios acima, a
diretoria técnica, poderá analisar e conceder-lhes outro benefício OU optar por beneficiar a 2ª
colocada com passagem aérea.
Nas convocações acima a jogadora, só terá direito a este benefício, desde que o handicap índex no
momento da convocação, não ultrapasse 12.0 (doze ponto zero)
B–CAMPEONATO BRASILEIRO JUVENIL E ETAPAS DO TOUR NACIONAL JUVENIL E FALDO SERIES.
No Campeonato Brasileiro Juvenil, nas etapas do Tour Nacional Juvenil e Faldo Series, a
FGERJ irá beneficiar os jogadores do Estado pelo seguinte critério:
- o melhor juvenil posicionado no ranking nacional* (cat. A Masc).
- a melhor juvenil posicionada no ranking nacional* (cat. A Fem).
- o melhor juvenil do ranking estadual juvenil (cat. A Masc).
- a melhor juvenil do ranking estadual juvenil (Cat. A Fem).
Haverá concessão de Passagem Aérea + Inscrição
*Não havendo jogadores em nenhuma dessas posições, a diretoria técnica poderá indicar os beneficiados pela
escolha técnica, obedecendo os limites dos handicaps acima.
Os jogadores convocados deverão responder dentro do prazo de 2 dias, da data do convite.
(via e-mail). Após esta data a FGERJ não se obriga a conceder o benefício, tendo em vista
os custos altos da passagem.
OBS: Se após a emissão da passagem o jogador desistir de participar o beneficiado ficará
responsável em reembolsar a FGERJ, as despesas de: cancelamento / multas /
remarcações, o que houver.
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**CRITÉRIOS PARA ESCOLHA DAS EQUIPES DA FGERJ **
(Interfederações)
CAMPEONATO INTERESTADUAL MASCULINO
Integrarão a equipe da FGERJ:
 O vencedor do Match Play do estado.
 O primeiro do Ranking Estadual Adulto.
 Três escolhas, a critério do Departamento Técnico da FGERJ
CAMPEONATO INTERESTADUAL FEMININO
Integrarão a equipe da FGERJ:
 A primeira colocada no Ranking Estadual Adulto.
 Duas escolhas a critério do Departamento Técnico da FGERJ
Lembramos que os itens abaixo serão rigorosamente levados em consideração, antes das
convocações pela Diretoria Técnica da Federação de Golfe do Estado do Rio de Janeiro:
•
Comportamento dentro e fora do campo;
•
Espírito de equipe;
•
Companheirismo;
•
Respeito;
Critério técnico.
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