ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE GOLFE SÊNIOR

REGULAMENTO DO RANKING NACIONAL
SÊNIOR E PRÉ-SÊNIOR - ABGS 2015
PARTICIPAÇÃO:
Poderão participar todos os jogadores associados ABGS, com suas obrigações em dia.

ETAPAS:
O Ranking Nacional 2015 será realizado em 13 Torneios:


12 Torneios de 2 (dois dias) e 1 Campeonato Brasileiro de 3 (três dias), distribuídos nas varias
regiões do país, datas e competições de acordo site ABGS (Calendário): www.abgs.com.br



Não será permitido qualquer evento ABGS conflitante com as datas dos 13 Campeonatos
Nacionais, Campeonatos Sulamericano e Latino Americano de Golfe Sênior.

CATEGORIAS: (Indéx)
Sêniores: (Scratch ), (até 14,0 ), (14,1 a 23,0) e (23,1 a 32,0)
_________________________________________________________________________
Damas: (Scratch), (até 25,0) e (25,1 a 32,0)
_________________________________________________________________________
Pré-Sênior: (Scratch), (até 18,0) e (18,1 a 32,0)

PONTUAÇÃO:
Os primeiros 10 (dez) jogadores em cada categoria marcarão pontos em cada torneio seguindo a
tabela abaixo:
Os 12 torneios de dois dias: 1º (15), 2º (12), 3º (10), 4º (8), 5º (6), 6º (5), 7º (4), 8º (3), 9º (2) e 10º (1)
O Campeonato Brasileiro: 1º (30), 2º (24), 3º (18), 4º (15), 5º (12), 6º (10), 7º (8), 8º (6), 9º (4) e 10º (2)
Os campeões do ano serão os jogadores que obtiverem a maior soma de pontos em sua categoria após
a última etapa, considerando-se sempre os quatro melhores resultados.
Em caso de empate, será considerado mais um torneio até o desempate (quinto, sexto, etc.).
Caso o jogador mude de categoria durante o ano, ele leva para a nova categoria os seus pontos
apurados até aquele momento, mas terá de terminar o ano incluindo pelo menos 2 torneios realizados
na nova categoria.
Ao final do ano o ranking será zerado para inicio do próximo ano.

BENEFÍCIOS: ( Prêmios )
SÊNIORES:
Scratch - Campeão ( 1 Troféu + 1 Pacote de Hospedagem de 5 dias e 4 noites com acompanhante no
Marriott Golf & Resort Orlando, FL-USA ).
até 14,0 - 1º Colocado (1 Troféu )
14,1 a 23,0 - 1º Colocado (1 Troféu )
23,1 a 32,0 - 1º Colocado (1 Troféu )
_________________________________________________________________________
DAMAS:
Scratch – Campeã ( 1 Troféu + 1 Pacote de Hospedagem com acompanhante para Comandatuba)
até 25,0 - 1º Colocada (1 Troféu )
25,1 a 32,0 - 1º Colocada (1 Troféu )
_________________________________________________________________________
PRÉ-SÊNIOR:
Scratch – Campeão ( 1 Troféu + 1 Pacote de Hospedagem com acompanhante para Foz do Iguaçu)
até 18,0 - 1º Colocado (1 Troféu )
18,1 a 32,0 - 1º Colocado (1 Troféu )
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