
 

 

REGRAS LOCAIS 

De acordo com as novas Regras 2019 
(Regra 1.3 e Regras 3 e 5C dos Procedimentos da Comissão Técnica e das Regras de Golfe e Regras do 

Estatuto Amador e Regras Locais e Condições de Competição de Aplicação Permanente da FPG) 

 

MARCAÇÕES DE CAMPO 

 

1. Limite de Campo – Estacas Brancas, vedações de rede e muros (Regra 18) 

2. Àrea de Penalidade Lateral – Estacas Vermelhas (Regra 17) 

3. Àrea de Penalidade Frontal – Estacas Amarelas (Regra 17) 

4. Terreno em reparação – Estacas azuis, Círculos Azuis ou Brancos (Regra 16) 

 

CONDIÇÕES DE JOGO 

 

1. Todas as estacas no percurso, com cordas ou não, faixas ou placards de 
publicidade são considerados obstruções fixas.(Aplica-se a Regra 16.1) 

2. Os caminhos ladeados com traves de são consideradas como fazendo parte da 
mesma obstrução. 

3. Em qualquer zona de jogo, se a bola estiver numa zona que se considere como de 
condições anormais do percurso, como seja proveniente de estragos de animais ou 
num rodado de tractor ou maquina, o jogador poderá sem penalidade, levantar e 
dropar a bola considerando o ponto de referência, nunca mais perto do 
buraco.(Aplica-se a Regra 16.1) 

4. Nos greens, com remendos de “pasto” novo, sempre que estes interfiram com a 
linha da bola (linha de jogo), a bola pode ser colocada para o lado mais perto, 
mantendo-se a mesma distância não mais perto do buraco (este ponto de 
colocação da bola pode ser fora do green). 

5. Os canteiros com plantas ornamentais, são considerados obstruções fixas. (Aplica-
se a Regra 16.1). 

6. Os caminhos  pavimentados a cimento ou pavé de enrelvamento, caminhos 
asfaltados, aspersores, caixas de controlo de rega, caixas de drenagem, regos de 
drenagem em cimento, cabina eléctrica do buraco 6, casas de serviço entre os 
buracos 7 – 13 e 16 – 17, são considerados obstruções fixas. (Aplica-se a regra 
16.1).Todos os restantes caminhos são parte integrante do campo. 



7. Todas as áreas marcadas com tinta azul ou branca no percurso são consideradas 
terreno em reparação/condições anormais do percurso e o jogador pode dropar a 
bola sem penalidade conforme a Regra 16.1. No entanto, que o jogador não pode 
obter alivio, se a área interferir somente com o stance ou tomada de posição. 

8. Uma bola que está na área geral, cravada no seu próprio pitch (buraco), pode sem 
penalidade, ser  levantada e limpa (Regra 16.3). Antes de levantar a bola, o jogador 
tem de marcar a sua posição.Após ter levantado a bola, tem de a deixar cair na 
área de alivio (área de drop), mas não mais perto do buraco e que não esteja nem 
numa área de penalidade, bunker, nem num green.  

9. Melhorar a posição da bola. Uma bola que esteja numa zona de relva, cortada à 
altura do “fairway” ou mais curta, na área geral, pode ser levantada sem penalidade 
e limpa. Antes de levantar a bola, o jogador tem que marcar a sua posição. Tendo 
levantado a bola o jogador tem que a colocar no ponto de referência (local original 
da bola), à distância de um cartão de jogo do ponto onde foi levantada, não mais 
perto do buraco, na àrea geral e que não esteja nem numa área de penalidade, 
bunker nem num green. O jogador pode colocar a bola uma única vez e fica em 
jogo logo que colocada (Regra 14.2). Se o jogador não marcar a posição da bola 
antes de a levantar ou a deslocar de qualquer outra maneira como por exemplo 
rolando-a utilizando o taco, incorre na penalidade de uma pancada. 

When a player's ball lies in a part of the general area cut to fairway height or less, the player may take free relief once by placing the 

original ball or another ball in and playing it from this relief area:  

• Reference Point: Spot of the original ball.  

• Size of Relief Area Measured from Reference Point: UM CARTÂO DE JOGO from the reference point, but with these limits:  

• Limits on Location of Relief Area:  

o Must not be nearer the hole than the reference point, and  

o Must be in the general area.  

In proceeding under this Local Rule, the player must choose a spot to place the ball and use the procedures for replacing a ball under 

Rules 14.2b(2) and 14.2e. 

 

CADÊNCIA DE JOGO 

 

1. Os jogadores devem completar os 18 buracos dentro de um tempo razoável. Em 
caso de competição e havendo árbitro, este  intervirá sempre que um grupo se 
atrasar em relação ao grupo da frente. O árbitro dará um aviso ao grupo que se não 
recuperar o atraso, será cronometrado individualmente. O jogador que não jogue 
dentro do tempo permitido será avisado a primeira vez, levará 1 pancada de 
penalidade com o segundo aviso, duas pancadas de penalidade com o terceiro 
aviso  e será desclassificado ao quarto.(Aplica-se a Regra 5.6a) 

Tempo para o primeiro jogador a ter vez – 40 segundos 

Tempo para os seguintes jogadores – 40 segundos 



2. Nos buracos em que existe uma zona de “drop” marcada com tinta branca, os 
jogadores deverão utiliza-la, caso não consigam determinar um ponto de “drop” não 
mais perto do buraco. 

3. Em caso de competição, em jogo por pancadas,se o jogador tiver dúvida em como 
proceder, e não houver um árbitro por perto ou que não chegue dentro de um tempo 
razoável, pode jogar duas bolas conforme a Regra 20.1c(3). 

 

ETIQUETA – Normas de Conduta do Jogador (Regra 1.2) 

 

1. Deve ser usada indumentária adequada 

2. Respeitar horas de saída.(Aplica-se a Regra 5.3 e Excepção 1) 

3. Os jogadores deverão deixar passar os jogadores que seguem: 

- Quando se perde um buraco em relação aos jogadores precedentes 

- Quando se procura uma bola 

4. Alisar sempre bunkers e reparar os divots e pitch marks. 

5. Manter buggies e trolleys fora dos greens e tees. 

 

MARCADORES DE DISTANCIA 

 

1. As distâncias indicadas nos tees são medidas das marcas fixas nos tees ao centro 
do green. 

2. As distâncias indicadas no campo são medidas até á entrada do green. 
 


