FICHA DE INSCRIÇÃO
TORNEIO GOLF PRO AM

Duplas - 1 pro + 1 amador
DIA 06 E 07 DE DEZEMBRO – SÃO FERNANDO GOLF CLUB – COTIA/SP
Esta inscrição é individual. O jogador deverá comparecer no dia 06 de dezembro de 2018, localizado na
Rua Carangola 53, Jardim Guedala, para participar no leilão dos profissionais e arrematar um Pro. O
evento inicia as 18:30 horas e o leilão as 19:00 horas. Caso não possa participar pessoalmente, poderá
indicar alguém que possa representa-lo para arrematar o Pro. O importante é que todo golfista que
desejar jogar no PRO AM deverá obrigatoriamente arrematar um profissional para completar a DUPLA. O
PRO AM será no dia 07 de dezembro e o horário de cada jogador será conforme o “Tee Time” do Pro
arrematado, entre 9:00 horas e 11:20 horas. Fora a compra do Pro, não haverá nenhum outro custo de
inscrição ou de “Green Fee” adicional para participar no torneio PRO AM. O lance mínimo para o
profissional será de R$500,00.

JOGADOR AMADOR
NOME:

HANDICAP INDEX:

E-MAIL:

CLUBE:

EMPRESA:

CAMISETA TAMANHO:

Nº
P

M

G

GG

XG

ENDEREÇO:
CEP:

CIDADE:

UF:

TELEFONE:

FAX:

CEL:

NOME DO JOGADOR PROFISSIONAL*

*(Será arrematado no leilão no dia 06/dezembro pelo golfista)
FORMATO DO TORNEIO: São dois dias de Torneio, o primeiro 5ª feira 06/dezembro exclusivo para
50 profissionais e no segundo dia 6ª feira 07/dezembro uma etapa PRO AM. Os jogadores amadores
poderão escolher no dia 06/dezembro um dentre os 50 profissionais para completar as 50 equipes da
etapa PRO AM do torneio no dia 07/dezembro.
MODALIDADE PARA TORNEIO PRO AM: melhor bola da DUPLA, do profissional e do amador utilizando 100%
do “Handicap” de cada amador. Bolsa de R$ 20 mil dividida entre os Pros das primeiras 5 Duplas.
MODALIDADE PARA O TORNEIO DOS PROFISSIONAIS: Bolsa de R$ 80 mil para os profissionais, na
modalidade “stroke play”, a soma dos 2 dias do torneio, 36 buracos.
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