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Regulamento do Ranking Estadual 
 

 

1. EVENTOS VÁLIDOS: 

Todos os torneios realizados sob a responsabilidade da FGERJ ou dos seus filiados 

constantes do Calendário Oficial da Federação de Golfe do Estado do Rio de Janeiro, que 

seguirem as seguintes regras: 

 

2. PARTICIPAÇÃO:  

Somente participam jogadores que tenham handicap oficial. 

 

3. HANDICAP 

Os handicaps index deverão estar de acordo com o REGULAMENTO DE MANUTENÇÃO DE 

HANDICAP OFICIAL DA FGERJ 2022, reduzidos quando for o caso por falta de 

cartões de jogos lançados e estarão sujeitos as REGRAS PARA AJUSTES DE HANDICAP 

INDEX DA FGERJ e ainda: 
a. Os resultados abaixo do par net durante os torneios, terão seus cartões 

lançados no mesmo dia e o jogador jogará no dia seguinte com o novo 

handicap ajustado pelo sistema. 

b. Possíveis alterações de handicap durante o torneio não alterará a 

categoria inicial do jogador. 

4. LIMITE DE TACADAS 

Com o objetivo de unificar procedimentos e facilitar a disputa de torneios no Estado, todos 

os torneios que valham pontos para o Ranking Estadual deverão ser disputados com limite 

de tacadas de DOUBLE PAR na forma da REGRA 21.2 em todas as categorias, exceto as 

categorias scratchs masculinas e femininas nos Abertos que valham pontos para o Ranking 

Nacional e/ou Mundial, e por consequencia a primeira categoria NET com limite de HCP igual 

a scracth. Sendo assim os limites de tacadas passarão a ser 6 (seis), 8 (oito) ou 10 (dez), 

de acordo com o par do buraco. 

 

5. PONTUAÇÃO: 
A pontuação dos campeonatos de ranking nacional terá peso maior, conforme tabela de 

pontuação. 

 Na categoria SCRATCH serão válidos os torneios dos últimos doze meses anteriores 

ao mês correntes, valendo os 4 (quatro) melhores resultados mais o resultado 

do Aberto do Estado, 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. 

 Nas categorias COM HANDICAP, a contagem dos pontos será iniciada a partir do 1º 

torneio Aberto do ano e será acumulada a cada evento até o último da temporada 

anual, em todas as categorias.  
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 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. 

 A TABELA abaixo indica a divisão das categorias: 

ADULTO 

MASCULINO 

GRUPO HANDICAP INDEX TEE 

MO Scratch Azul/Preto* 

M1 0 a 8,5 Azul/Preto* 

M2 8.6 a 14.0 Azul 

M3 14.1 a 22.0 Branco 

M4 22,1 a 29,3 Branco 

FEMININO 

GRUPO HANDICAP INDEX TEE 

F0 Scratch Vermelho* 

F1 0 a 16.0 Vermelho* 

F2 16.1 a 29,3 Vermelho 

 

* competições válidas para o Ranking Nacional (RN) e Mundial (RM) devem 

seguir as diretrizes do Manual de Normas e Procedimentos da CBGolfe, 

principalmente no que se refere ao Championship Tee (2.1). 

 

JUVENIL 

MASCULINO FEMININO 

GRUPO HANDICAP INDEX GRUPO HANDICAP INDEX 

MO Scratch ( 0 a 8,5) F0 Scratch ( 0 a 16,0) 

M1 8,6 a 14,0   RK SEM BENEFÍCIOS 

 

6. BONIFICAÇÃO NA PONTUAÇÃO:   

 Um (1) ponto de bonificação para cada tacada abaixo do Score Base do campeonato, 
somente nas categorias SCRATCH; o Score Base é o Número de dias do torneio x o 

par do campo. 

7. EMPATES: 

 Quando houver empate, os pontos serão somados e divididos pelo número de 

jogadores empatados, com exceção do 1º lugar SCRATCH. Se houver empate no 1º 
lugar SCRATCH, o campeão será o vencedor do play-off. Portanto, deverá haver 

sempre play-off para definir o campeão da categoria SCRATCH de qualquer 

campeonato válido para o Ranking Estadual; 

 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. 
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 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 torneio, a pontuação da tabela, para efeito 
do cálculo do ranking estadual, será considerada como 70% dos pontos da referida 

tabela. 

 

8. BENEFÍCIOS:  
Em todos os torneios válidos para o Ranking Estadual, estarão isentos do pagamento da 

taxa de inscrição, os jogadores e jogadoras classificadas em 1º lugar nos rankings 
SCRATCH masculino, feminino e juvenil.  

No caso de qualquer jogador (a) que esteja entre os beneficiados não participar da 

competição, os benefícios não se estenderão às demais posições subseqüentes. 

Os jogadores até 18 anos (juvenis) pagarão 50% do valor da taxa integral de inscrição, 
limitado a 50% do valor da inscrição do Aberto do Estado. 

 

9. OBSERVAÇÕES:  
 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. 

 Nos torneios da FGERJ os jogadores devem obedecer às Condições de 

Campeonato e as Regras da FGERJ, em especial HARD CARD, CÓDIGO DE 

CONDUTA, REGRAS DE AJUSTE DE HANDICAP e REGRAS DE HANDICAP 

OFICIAL DA FGERJ (principalmente na questão do corte de HCP para 
jogadores com poucos cartões entregues). Caso o torneio seja também 

válido para Ranking Nacional, prevalecerão as instruções emitidas pela CBGolfe. 

 Valerá a seguinte regra para as categorias de ranking com handicap: O/a 

jogador/a que reduzir seu handicap, mudando de grupo, levará como bônus, 
para a sua nova categoria, 80% (oitenta por cento) da pontuação que na ocasião 

possuir. Caso aumente seu handicap mudando de grupo, terá direito de levar 

60% (sessenta por cento) dos pontos de sua categoria anterior. Desta maneira, 

ele/a não poderá aparecer em duas categorias. 

TABELAS DE PONTUAÇÃO 

 

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

 

Adulto Masculino  Adulto Feminino  Juvenil Masculino  Juvenil Feminino 

colocaçã
o 

pontuaçã
o 

 
colocaçã
o 

pontuaçã
o 

 
colocaçã
o 

pontuaçã
o 

 
colocaçã
o 

pontuaçã
o 

1º 28  1º 28  1º 28  1º 28 

2º 21  2º 21  2º 21  2º 21 

3º 17  3º 17  3º 17  3º 17 

4º 14  4º 14  4º 14  4º 14 

5º 12  5º 12  5º 12  5º 12 

6º 10  6º 10  6º 10  6º 10 
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7º 9  7º 9  7º 9    

8º 8  8º 8  8º 8    

9º 7  9º 6  9º 6    

10º 6  10º 4  10º 4    

11º 5  11º 2  11º 2    

12º 4  12º 1  12º 1    

13º 3          

14º 2          

15º 1          

 

 

 

 

Torneios válidos para ranking estadual (36 BURACOS): 

 

Adulto Masculino  Adulto Feminino  Juvenil Masculino  Juvenil Feminino 

colocaçã

o 

pontuaçã

o 
 

colocaçã

o 

pontuaçã

o 
 

colocaçã

o 

pontuaçã

o 
 

colocaçã

o 

pontuaçã

o 

1º 20  1º 20  1º 20  1º 20 

2º 15  2º 15  2º 15  2º 15 

3º 12  3º 12  3º 12  3º 12 

4º 10  4º 10  4º 10  4º 10 

5º 8  5º 8  5º 8  5º 8 

6º 7  6º 6  6º 6    

7º 6  7º 4  7º 4    

8º 5  8º 2  8º 2    

9º 4          

10º 3          

11º 2          

12º 1          

 

 

Regulamento aprovado na Reunião da Diretoria da FGERJ em 05 de janeiro de 2022. 

 
 


