
RIVIERA GOLF TOUR 2017 

  

REGULAMENTO  
O Riviera Golf Tour 2017 será composto de 08 (oito) etapas durante o ano de 2017 e 
será regido pelo presente regulamento. Compõem o Tour 2017 as seguintes etapas: 

1ª etapa – 21 de janeiro 
2ª etapa – 25 de fevereiro 
3ª etapa – 15 de abril 
4ª etapa – 17 de junho 
5ª etapa – 22 de julho 
6º etapa – 09 de setembro 
7º etapa – 14 de outubro 
8º etapa – 04 de novembro 

  

Categorias  
Scratch – modalidade stroke play 
Handica 0 a 18 – Modalidade stroke play  
Handicap 19 a 36 – Modalidade stableford 

RANKING  
Será formado um ranking interno da Riviera, por categoria, onde os participantes vão 
acumulando pontos a cada etapa durante o ano. Após o último Torneio do ano será 
feita a entrega dos troféus aos vencedores do ranking de cada categoria. 

  

PARTICIPANTES:  
O jogador é responsável pelo fiel cumprimento das regras de golfe e das condições da 
competição. 
A organização será rigorosa com o comportamento antiesportivo dos jogadores, 
aplicando a regra 33-7 e a seção de etiqueta do livro de regras, de acordo com a 
decisão 33-7/8, cujas penalidades incluem a desclassificação do jogador. 

  

O HCP INDEX:  
Handicap index máximo permitido é 36,0 (Juvenil, Adulto e Sênior). 
Os jogadores que tiverem handicap index oficial, este vai valer em todo o tour. 
Os jogadores que não tiverem handicap index oficial, valerá o handicap do Riviera Golf 
Club. Serão considerados os handicaps index do mês em que ocorrer a etapa do Tour. 

O profissional responsável pelo torneio poderá, a seu critério, ajustar os handicaps que 
julgar distorcidos ou desatualizados 



  

PONTUAÇÃO: 

Serão distribuídos 82 pontos entre os 12(doze) primeiros colocados de cada categoria 
da seguinte forma: 

1º  -15 pontos  
2º  -12 pontos  
3º  – 10 pontos  
4º  – 09 pontos  
5º  – 08 pontos  
6º  – 07 pontos  
7º  – 06 pontos  
8º  – 05 pontos  
9º  – 04 pontos  
10º – 03 pontos  
11º – 02 pontos  
12º – 01 ponto 

  

A contagem dos pontos seguirá de forma acumulativa e continua. 
Será acrescido a pontuação básica um bônus de 1(um) ponto para cada tacada jogada 
abaixo do par ao término de cada competição. 
Para efeito de pontuação serão considerados os 4 (quatro) melhores resultados de 5 
(ultimas) etapas disputadas. 

  

CRITÉRIOS DE DESEMPATE:  
Caso haja empate entre dois ou mais jogadores em uma etapa, será somado o total 
dos pontos desses jogadores de acordo com as posições que disputam e dividido 
igualmente entre eles. 

  

NÚMERO DE PARTICIPANTES:  
Não há limite para o número de participantes para esta disputa. 

  

CONDUTA ESPORTIVA 
A falta de disciplina e/ou ética do jogador no campo ou fora dele poderá significar a 
sua exclusão do Ranking a critério da Diretoria Executiva do Departamento. 

  

EMPATE DO 1º LUGAR 
No caso de empate para o 1º lugar, o desempate será pela soma da pontuação nos 
dois últimos jogos válidos para o Ranking. 

Persistindo o empate dos três últimos e assim sucessivamente. 


