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Convite do CapitãoConvite do Capitão

 Temos a honra de convidá-lo para participar do 
2º TORNEIO MALAI GOLF | CENTRO-OESTE.
 Nossa missão é recebê-lo de braços abertos no 
Malai Manso Resort, que fica às margens do Lago do 
Manso, sendo maior que a Baía de Guanabara e dez 
vezes maior que o Lago Paranoá.
 Situado na mística e encantadora Chapada dos 
Guimarães-MT, na região Centro-Oeste do Brasil, um 
lugar único, rodeado pela beleza exótica da natureza e 
incríveis opções de lazer.

 Nosso campo de nove buracos, projetado pelo 
designer norte-americano Dan Blankenship, tem uma 
qualidade fantástica nos melhores padrões do mundo e 
uma natureza exuberante, fazendo da prática do golfe 
uma experiência inesquecível.
 A intenção é tornar o Malai Manso Resort um dos 
principais locais para a prática de golfe no Brasil. 
Contamos com sua valiosa presença, juntamente com 
sua família e seus amigos.
 Um forte abraço e até breve!

Ramiro Yabumoto
Capitão do Golfe
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O Evento



O EventoO Evento

 

 
 O 2º Torneio Malai Golf | Centro-Oeste é um 
evento sediado na cidade de Chapada dos Guimarães 
(MT), no Malai Manso Resort, localizado à 85km de 
Cuiabá, capital do Estado e será realizado entre os 
dias 30/11, 01 e 02/12.

 O evento será dividido em categoria Masculina e 
Feminina, sendo 1º, 2º e 3º lugares, para diversos 
níveis de jogadores.
 O objetivo é reunir os golfistas do Centro-Oeste 
para apresentar o mais novo destino de golf do Brasil, 
gerar novas experiências e consequentemente 
fomentar e fortalecer o esporte na região.
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2º Torneio Malai Golf
Centro-oeste



Padrão Internacional



O CampoO Campo

 São 09 buracos cercados de uma paisagem exuberante, permitindo dois circuitos com buracos par 3, 4 e 5. 
O Campo de Golfe do Malai é construído dentro de todas as especificações internacionais para campos profissionais.
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No meio da natureza, um lugar simplesmente incrível!



O ResortO Resort

 O Malai Manso Resort fica às margens do Lago 
do Manso, um verdadeiro mar de água doce que possui 
um estirão de 57 km de navegação, sendo maior que a 
Baía de Guanabara e dez vezes maior que o Lago 
Paranoá, localizado no encontro das Bacias do Prata e 
Amazônica. 
 

 No Malai Manso Resort, tudo é impressionante. 
1.170.000 m2 de área total, 45 mil m2 de área 
construída, com 262 UHs que correspondem a 353 
quartos.
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Lazer



Muito Lazer!



Inesquecível...



Programação do EventoProgramação do Evento

30/11  (Quinta)
15h | Check-in*
07h30 as 11h30 | Livre para Treino
11h30 | Almoço
14h | Jogo de Confraternização
20h | Jantar de Abertura do Torneio (Vila Malai)
*Em caso de chegada antecipada será cobrado o valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais) para alimentação e utilização das dependências do resort.

01/12 (Sexta):
7h | Início do Torneio (Jogadores Avançados)
13h | Início do Torneio (Jogadores Iniciantes e Intermediários)

02/12 (Sábado):
7h | Início do Torneio (Jogadores Avançados)
13h | Início do Torneio (Jogadores Iniciantes e Intermediários)
20h | Jantar de Encerramento e Premiação na Vila Malai.

03/12 (Domingo):
Dia Livre
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Modalidade, Categorias, Prêmios e Tees de Saída: 
Os Prêmios NET não serão acumuláveis com a Categoria GROSS.

Categoria Masculina: Stroke Play com 18 buracos (2 voltas) por dia

Scratch - HCP Index até 8,5

HCP Index 8,6 a 14,0

1º, 2º e 3º lugares Tee AZUL/DOURADO

1º, 2º e 3º lugares

1º, 2º e 3º lugares

1º, 2º e 3º lugares

HCP Index 14,1 a 19,4

Tee AZUL/AZUL

Tee BRANCO/AZUL

Tee BRANCO/BRANCOHCP Index 19,5 a 25,7

1º, 2º e 3º lugares Tee BRANCO/BRANCOHCP Index 25,8 a 36,0

Categoria Feminia: Stroke Play com 18 buracos (2 voltas) por dia

1º, 2º e 3º lugares Tee VERMELHO/BRANCOHCP Index 0,0 a 16,0

1º, 2º e 3º lugares Tee VERMELHO/VERMELHOHCP Index 16,1 a 36,0

Categoria Confraternização: Modalidade Scramble sem Handicap - Mista (1 volta 9 buracos)

1º, 2º e 3º lugares Tee BRANCOHCP Index 0,0 a 36,0



Mapa do CampoMapa do Campo
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Tees

Greens



Informações Importantes
Jogador (Hóspedes):

- Taxa de Inscrição no Torneio: Gratuito
- Durante o período de hospedagem, 
terá direito ao Jogo no campo do Malai 
Golfe com Carrinho de Golfe, bebidas e 
Drive Range com professor e bolas 
ilimitadas;
- Grátis Aulas de Golfe com profissional 
para os hóspedes e acompanhantes;
- All Inclusive; 

Jogador (Não Hóspedes): 

- Taxa de Inscrição no Torneio: Gratuito
- Tudo que consumir (alimentação e 
bebidas) fora do período dos jogos, 
deverá pagar à parte. 
- No dia 30/11 (Quinta), poderá participar 
gratuitamente ás 20h do jantar de 
abertura do torneio na Vila Malai.
- Dia 02/12 (Sábado), poderá participar 
g r a t u i t a m e n t e  d o  j a n t a r  d e 
encerramento e premiação na Vila 
Malai.
- Usar somente as áreas reservadas 
exclusivamente para os golfistas.

Jantar de Abertura e Encerramento:
Jogadores e convidados:

- Os inscritos no torneio e convidados do 
Malai Manso Resort poderão participar 
gratuitamente do Jantar de Abertura na 
Vila Malai no dia 30/11 (Quinta) às 20h e 
no Jantar de Encerramento e Premiação 
no dia 02/12 (Sábado) às 20h na Vila 
Malai.
Observação: Caso queira trazer 
Convidados ou Acompanhantes no 
Jantar de Abertura e Encerramento (dia 
30/11 e 02/12), os jogadores inscritos 
deverão solicitar convite especial ao 
Capitão do Malai Golf, Sr. Ramiro 
Yabumoto até o dia 28/11 até as 16h. 
- Os Convidados, Acompanhantes e 
Jogadores somente poderão usar as 
áreas reservadas (Campo de Golfe e 
Vila Malai).

Convidados para assistir os Jogos: 
Somente com Convite Especial:

- Caso queira trazer Convidados para 
assistir os Jogos nos dias 1 e 2 de 
Dezembro, os jogadores inscritos 
deverão solicitar convite especial ao 
Capitão do Malai Golf, Sr. Ramiro 
Yabumoto até o dia 28/11 até as 16h. 
- Os Convidados terão que pagar à parte 
tudo que consumir (alimentação e 
bebidas).
- Os Convidados somente poderão usar 
as áreas reservadas (Campo de Golfe e 
Vila Malai).

Informações Importantes



HospedagemInscrições

após o preenchimento do formulário, 
aguarde a confirmação da inscrição

por e-mail em até 3 dias. 

https://goo.gl/forms/3Bio2kIUkUsc10Ew1 

(Clique no link acima e preencha a formulário)

Inscrições Hospedagem

Prazo de Inscrição: 
28 de Novembro de 2017 

(terça feira) às 16:00 horas de Cuiabá.

(Clique no link acima e faça sua reserva)

http://www.malaimansoresort.com.br

03 noites: R$ 1.049,00 por noite
02 adultos e 02 crianças gratuitas*

All Inclusive / Green Fee / Carrinho de golf

05 noites: R$ 997,00 por noite
02 adultos e 02 crianças gratuitas*

All Inclusive / Green Fee / Carrinho de golf

07 noites: R$ 957,00 por noite
02 adultos e 02 crianças gratuitas*

All Inclusive / Green Fee / Carrinho de golf

Transfer** não incluso. Parcelamento em até 6x com reservas. 

Para garantir as condições acima digite no site o PROMOCODE:

Informações: (65) 2193-9999

*+ 2% de ISS. Valor por diária em apto duplo (Suíte Superior). 
Cortesia de 2 crianças até 11 anos na mesma suíte dos pais.

**O Transfer (Confiança Turismo) Aeroporto/Malai e Malai/Aeroporto
pode ser adquirido pelo site no momento da reserva.

MALAIGOLF



RegulamentoRegulamento

1. O Campeonato será regido pela Regras 
Locais do Malai Golf, cabendo as 
decisões inapeláveis à Comissão 
Organizadora do Torneio.

2. O Malai Manso Resort dispõe de 6 
(seis) Carrinhos de Golfe para 2 (duas) 
pessoas. O critério para distribuição dos 
Carrinhos de Golfe será pelo jogadores 
de maior idade. Os demais jogadores 
terão que reservar Caddies com senhor 
Pedro, com 48h de antecedência dos 
jogos, cujo valor será de R$ 80,00 por dia 
(para 18 buracos), cujos valores deverão 
ser pagos diretamente ao Caddie após os 
jogos. 

3. Serão considerados os Handicap index 
do mês de Novembro/2017.

4. Fica expressamente proibido durante 
os jogos o uso de celular e cigarros, por 
medida de prevenção contra incêndios.

5. Será permitido a uti lização de 
dispositivos somente de medição de 
distância.

6. Durante a volta de 18 buracos, não é 
permitido que se pare na sede do Clube 
ou do Mala i  Manso Resort  para 
alimentação. Somente para necessidades 
fisiológicas.

7. A bola enterrada no próprio pique 
poderá ser levantada e limpa em todo o 
campo, exceto nos hazards.

8. Os jogadores não deverão atrasar os 
jogos, cujas penalidades serão aplicadas 
de acordo com a regra vigente.

9. Para o caso de chuvas fortes com 
trovoadas, serão utilizados os seguintes 
sinais:
- 3 tiros de rojão consecutivos: parar o 
jogo.
- 1 tiro de rojão: sinal para recomeçar o 
jogo.

Critérios de Desempate

- Para o 1º Lugar do Scratch, será Play O� 
- Sudden death
- Para as demais categorias: últimos 18, 9, 
6, 3, 2 ou 1 buraco

Horários de Saída

- Os horários serão rigorosamente 
obedecidos, sem tolerância de atraso.
- Solicitamos chegar com antecedência 
de 20 minutos
- Para a definição dos horários de saída 
do 2º d ia, serão considerados os 
resultados do 1º dia. 
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Central de Reservas (Hospedagem)

reservas@malaimansoresort.com.br

www.malaimansoresort.com.br
+55 (65) 2193-9999

Comercial (Patrocínio)
comercial.adrianaevc@malaimansoresort.com.br
+55 (65) 3054-4001 / 98174-0066

Capitão do Golfe - Ramiro Yabumoto

+55 (65) 99971-3669


