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Regulamento do Ranking Estadual Juvenil  
 
 

1. PARTICIPAÇÃO: 

Somente participam jogadores com handicap emitido ou atestado pela FGERJ.  

 

2. EVENTOS VÁLIDOS: 

Todos os torneios realizados sob a responsabilidade da FGERJ ou os Abertos de 

cada um dos clubes filiados constantes do Calendário Oficial da Federação de 

Golfe do Estado do Rio de Janeiro.  

 

3. PONTUAÇÃO: 

Serão válidos para o Ranking Estadual Juvenil, os resultados da categoria A 

(Geral - até 18 anos - sempre com base em resultados gross) e deverão ser 

seguidos os seguintes critérios: 

 
3.1. Handicaps Indices aceitáveis para fazer parte deste Ranking: Na categoria 

Masculina – de 0 a 14,0 e na categoria Feminina – de 0 a 16,0. 

3.2. Serão válidos os torneios dos últimos doze meses anteriores ao mês 
corrente, valendo os 4 (quatro) melhores resultados mais o resultado 
do Tour Juvenil Nacional – Etapa RJ, independente de ser ou não um 
dos melhores resultados.  Os resultados de um campeonato serão 
sempre substituídos pelos novos resultados do evento no ano seguinte.  

3.3. Só serão computados os pontos dos jogadores que jogarem do mesmo 
tee, preferencialmente o tee mais longo. 

3.4. Os pontos ganhos por jogador de outro estado não serão computados e 
cada jogador do estado receberá os pontos da sua classificação final no 
torneio. 

3.5. Quando houver empate, os pontos serão somados e divididos pelo 
número de jogadores empatados, com exceção do 1º lugar Categoria A. 
Se houver empate no 1º lugar na Categoria A, o(a) campeão(ã) será o(a) 
vencedor(a) do play-off. Portanto, deverá haver sempre play-off para 
definir o(a) campeão(a) da categoria A, de qualquer campeonato válido 
para o Ranking Estadual Juvenil. 

3.6. No caso de empate na pontuação do ranking, o critério de desempate será 
a maior pontuação no último torneio, permanecendo o empate será 
computado o penúltimo torneio e assim sucessivamente.  

3.7. CANCELAMENTO DE RODADA – Nos casos em que 
houver cancelamento de rodada (1 ou 2 dias) do torneio por motivos de 
mau tempo, e devidamente aprovado pela Comissão de Arbitragem do 
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torneio, a pontuação da tabela, para efeito do cálculo do ranking estadual, 
será considerada como 70% dos pontos da referida tabela. 

 

4. BONIFICAÇÃO NA PONTUAÇÃO:   
Um (1) ponto de bonificação para cada tacada abaixo do Score Base do 
campeonato. o Score Base é o Número de dias do torneio x o par do campo. 

5. BENEFÍCIOS: 
Em todos os torneios Juvenis válido para o Ranking Estadual, estarão isentos 
do pagamento da taxa de inscrição, o 1º e 2º colocado na Categoria Juvenil 
Masculina e a 1ª colocada na Categoria Juvenil Feminina. 

5.1. No caso de qualquer jogador(a) que esteja entre os beneficiados não 
participar da competição, os benefícios não se estenderão às demais 
posições subseqüentes. 

5.2. A isenção para o 2º lugar, nos torneios dos clubes, fica a critério de cada 
clube. 

5.3. Os benefícios de viagens para disputas em outros estados só serão 
válidos para jogadores com handicap indice menor ou igual a 8,5. 

 

6. OBSERVAÇÕES:  

6.1. Todos os jogadores que estiverem participando de um torneio são 
obrigados a respeitar as normas e regulamentos internos do clube onde 
estiver sendo realizado evento e as normas e regulamentos do torneio 
conforme programa divulgado. 

6.2. A pontuação nos torneios do Tour Local e Tour Nacional seguirão os 
mesmos critérios da CBG quanto ao uso de caddie. Se não pontua para 
ranking nacional e/ou mundial por causa do uso de caddie, não pontuará 
também para o Estadual. 
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TABELAS DE PONTUAÇÃO 

 
 

Torneios válidos para o ranking nacional e estadual juvenil (54 BURACOS): 

 

Juvenil Masculino  Juvenil Feminino 

colocação Pontuação  colocação pontuação 

1º 28  1º 28 

2º 21  2º 21 

3º 17  3º 17 

4º 14  4º 14 

5º 12  5º 12 

6º 10  6º 10 

7º 09    

8º 08    

9º 06    

10º 04    

11º 02    

12º 01    

Torneios válidos para ranking estadual Juvenil (36 BURACOS): 

 

Juvenil Masculino  Juvenil Feminino 

colocação pontuação  colocação pontuação 

1º 20  1º 20 

2º 15  2º 15 

3º 12  3º 12 

4º 10  4º 10 

5º 08  5º 08 

6º 06    

7º 04    

8º 02    

 
 
 


