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1. ETAPAS 
 
O Ranking FEPEG – AMO NORONHA 2019 está previsto para ser realizado nas etapas 
listadas a seguir. 
 

 Etapa Caxangá Golf & Country Club 
 Aberto de Golfe da Paraíba (ASGC) 
 SLI (Doral – Miami/FL) 
 Aberto FEPEG (CGAR) 
 Etapa Águas da Serra Golfe Clube 
 Aberto do Clube de Golfe Aquiraz Riviera 
 Aberto do Caxangá Golf Country & Club 
 Etapa Alhandra (a confirmar) 

 
Para contar pontos para o Ranking FEPEG – AMO NORONHA 2019 os torneios devem 
atender às regras estabelecidas neste documento. 
 
Outros torneios poderão contar pontos para o Ranking FEPEG – AMO NORONHA 2019 
a critério da diretoria da FEPEG, desde que os clubes e jogadores filiados sejam 
informados com antecedência mínima de 15 dias corridos (exemplo, Torneio Amador do 
Brasil, torneios de outras federações etc) 
 
As datas dos torneios estão disponíveis no calendário 2019 da FEPEG. 
 

2. CATEGORIAS 
 
Para ser válido para o Ranking FEPEG – AMO NORONHA 2019, todos os torneios 
deverão possuir as seguintes categorias: 
 

Categoria Modalidade Intervalo de HI 
(M0) Masculino Scratch Strokeplay até 19,5 
(M1) Masculino com Hcp Strokeplay até 19,5 
(M2) Masculino com Hcp Strokeplay 19,6 a 27,4 
(M3) Masculino com Hcp Stableford 27,5 a 36,4 
(F1) Feminino com Hcp Strokeplay até 40,4 

 
A organização do evento poderá criar outras categorias desde que não haja conflito com 
as categorias acima definidas (ex.: Juvenil, Sênior Masculino, Feminino Scratch, etc.). 
Para essas categorias, não haverá pontuação no Ranking FEPEG – Amo Noronha 
 
Apenas os jogadores da categoria M1 (HI até 19,5) poderão disputar a pontuação da 
categoria M0 Scratch. Caso o clube organizador subdivida a categoria M1 em mais de 
uma categoria, todos os jogadores dessas subcategorias jogarão obrigatoriamente do 
mesmo tee. 
 
A organização de torneio válido para o Ranking FEPEG – AMO NORONHA 2019 
deverá aceitar a participação de qualquer golfista associado à FEPEG. Permitir a 
participação de golfistas de outras federações é decisão da organização do torneio, mas 
a FEPEG recomenda a aceitação de inscrições de afiliados de todas as federações. 
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3. PONTUAÇÃO E DESEMPATE NAS ETAPAS 
 
A pontuação em cada etapa dependerá do número de voltas do torneio: 
 

Classificação 18 buracos 36 buracos 54 buracos 
1º lugar 12,5 25 35 
2º lugar 10 20 28 
3º lugar 7,5 15 21 
4º lugar 6 12 17 
5º lugar 5 10 14 
6º lugar 4 8 11 
7º lugar 3 6 8 
8º lugar 2 4 5 
9º lugar 1 2 3 

10º lugar 0,5 1 2 
Obs: Será considerada a quantidade de voltas efetivamente jogadas no torneio 

 
Apenas os associados à FEPEG pontuarão para o Ranking FEPEG – AMO NORONHA 
2019. Caso qualquer das posições seja ocupada por um jogador não-FEPEG, este será 
retirado da apuração de pontos. 
 

4. DESEMPATE NAS ETAPAS 
 
Para a pontuação do Ranking FEPEG – AMO NORONHA, não serão considerados 
empates em nenhuma colocação. Serão utilizados os critérios de desempate abaixo: 
 

4.1. Categoria Scratch 
1. Exclusivamente para empate no primeiro lugar da categoria Scratch, a 

pontuação máxima será dada ao jogador que a organização do torneio 
declarar como vencedor, conforme o critério que ela adotar. 

Obs: Caso o melhor resultado FEPEG não seja o campeão scratch, não tenha 
participado de play off, e esteja empatado com outro(s) jogador(es) FEPEG, o 
desempate será conforme os critérios 2 a 5. 

2. Para as demais posições em todas as categorias, quem ceder o empate 
perde, ou seja, em torneios de 36 buracos o critério será menor score gross 
dos últimos 18 buracos, últimos 9 buracos, últimos 6 buracos, últimos 3 
buracos, último buraco. 

3. Permanecendo o empate, o jogador com maior índice de handicap vence. 

4. Permanecendo o empate, o jogador com menor ano de nascimento vence. 

5. Permanecendo o empate será realizado sorteio. 

4.2. Categorias Stroke Play com Handicap 
1. Para todas as posições em todas as categorias stroke play com handicap, 

quem ceder o empate perde, ou seja, em torneios de 36 buracos o critério 
será menor score net dos últimos 18 buracos, últimos 9 buracos, últimos 6 
buracos, últimos 3 buracos, último buraco. 

2. Permanecendo o empate, o jogador com menor índice de handicap vence. 
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3. Permanecendo o empate, o jogador com menor ano de nascimento vence. 

4. Permanecendo o empate será realizado sorteio. 

4.3. Categorias Stableford com Handicap 
1. Para todas as posições em todas as categorias stableford com handicap, 

quem ceder o empate perde, ou seja, em torneios de 36 buracos o critério 
será maior pontuação stableford dos últimos 18 buracos, últimos 9 buracos, 
últimos 6 buracos, últimos 3 buracos, último buraco. 

2. Permanecendo o empate, o jogador com menor índice de handicap vence. 

3. Permanecendo o empate, o jogador com menor ano de nascimento vence. 

4. Permanecendo o empate será realizado sorteio. 

 

5. MUDANÇA DE CATEGORIA DURANTE O ANO 
 
Caso algum jogador mude de categoria ao longo do ano decorrente da 
involução/evolução do seu Handicap Index, este levará 75% da pontuação obtida na 
categoria original para a nova categoria. Caso esse jogador, devido a nova 
involução/evolução do seu Handicap Index, retorne para a categoria de origem, os 
pontos ora reduzidos a 75% serão restabelecidos para 100%, e a pontuação obtida na 
categoria anterior, será transferia com redução de 75%. 
A categoria de origem do jogador é aquela na qual ele jogou pela primeira vez no 
Ranking FEPEG – AMO NORONHA 2019. 
Exemplo: 

1. Jogador com HI 20,5 (categoria M2) jogou duas etapas totalizando 20 pontos. 
2. Seu HI reduz para 19,3. 
3. Ele será transferido para a categoria M1 com 15 pontos (75% de 20). 
4. Ele joga uma etapa na M1 e obtém 10 pontos, totalizando 25 no ranking da M1. 
5. O HI passa para 19,8. 
6. Ele será transferindo para a M2, com 27,5 pontos (100% de 20 + 75% de 10) 

 
Jogadores originalmente da M2 podem optar por declarar seu HI 19,5 para jogar na M1 
e, posteriormente, decidir retornar para a M2. Nesses casos, será aplicada a mesma 
mecânica acima, porém, com o percentual de 50% ao invés de 75%. 
 
Jogadores originalmente da M3 podem optar por declarar seu HI 27,4 para jogar na M2 
e, posteriormente, decidir retornar para a M3. Nesses casos, será aplicada a mesma 
mecânica acima, porém, com o percentual de 50% ao invés de 75%. 
 

6. DESEMPATE NO RANKING 
 
O critério para desempate ao final do Ranking FEPEG – AMO NORONHA será, na 
ordem: 
 

1. Melhor pontuação nos últimos torneios (quem cede o empate, perde). 
a. Pontos obtidos na última etapa do ranking. 
b. Permanecendo o empate, pontos obtidos nas duas últimas etapas do 

ranking. 
c. Permanecendo o empate, acrescenta mais uma etapa e compara. 
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Observação: 
 Ausência do jogador na etapa, computar 0 (zero). 
 Será considerada a pontuação reduzida (50% ou 75%) se o jogador estiver 

fora da sua categoria de origem. 
2. Jogador com maior idade; e 
3. Sorteio. 

 

7. PREMIAÇÃO 
 
O vencedor de cada categoria será agraciados com quatro (4) diárias em apartamento 
casal na pousada AMO NORONHA em Fernando de Noronha em período a ser definido 
pelo patrocinador. Os prêmios NÃO são acumuláveis. 
 
A premiação dos campeões de cada categoria será realizada no final do ano, com 
entrega de troféus e comemoração organizada pela FEPEG. 
 
Se recomenda que cada clube faça premiação ao final de cada etapa, com troféus e 
reconhecimento dos campeões por categoria. 
 


