
   

 

Competições 2022 

Cartão de Regras Locais e Termos de Competição 

As Regras Locais e os Termos de Competição indicados, conjuntamente com quaisquer adições 
ou alterações publicadas pelo CGB em cada campo de golfe, serão aplicados a todas as 
competições organizadas pelo CGB. As regras as seguir indicadas prevalecem sobre as regras 
locais de cada campo quando sobre elas houver divergência.  

Caso não haja indicação em contrário, a penalidade por infração a uma regra local é a 
Penalidade Geral.  

Jogo por Buracos: Perda de Buraco  
Jogo por Pancadas: Duas Pancadas  
 

Regras Locais 

1. Conduta dos jogadores. Regra 1.2 e secção 5H dos Procedimentos do Comité. 

Não será admitida nem tolerada qualquer forma de mau comportamento, nomeadamente o uso 
de linguagem inapropriada, ou atos que possam resultar em lesão a outros jogadores, danos ao 
equipamento ou ao campo.  

O uso de telefones móveis, PDAs, BIPs ou outros aparelhos de telecomunicações são motivos de 
distracção e/ou inconsideração. Se um jogador e/ou o seu “caddie” estiverem na posse de um 
aparelho de telecomunicações deverão desligá-lo ou mantê-lo em silêncio. Qualquer uso de tais 
aparelhos para fins de comunicação exceto em reconhecidas situações de emergência, 
nomeadamente para requerer uma decisão sobre regras, poderá ser considerada pela comissão 
Técnica uma infracção à regra 1.2 punível como se segue: 

1ª infração - Aviso verbal por um A= rbitro, um membro da comissão técnica ou um “marshall”  
2ª infração - 1 pancada de penalidade. 
3ª infração - Penalidade geral  
4ª infração - Desclassificação.  

 
2. Fora de Limites. Regra 18.2. 
Uma bola está fora de limites quando está para além de qualquer parede, vedação, linha branca 
ou estacas que definem um limite do campo. Objetos que limitam o campo são considerados 
parte integrante do percurso dos quais não há alívio segundo a regra 16. 

 

3. Áreas de Penalidade. Regra 17.  

Todos os corpos de água não assinalados serão considerados zona de penalidade encarnada 
conforme as Definições. 



   

 

Zonas de Drop para A= reas de Penalidade.  

Uma zona de drop para uma área de penalidade, é uma opção de alívio adicional, também com 
penalidade de uma pancada, exceto se a regra local do campo a define como única opção de 
alívio (para além de pancada e distância) segundo a regra local E-1.3. A zona de drop é uma área 
de alı́vio de acordo com a Regra 14.3, significando que uma bola tem que ser deixada cair (drop) 
dentro e ficar em repouso dentro da área de alı́vio, não sendo necessário ao jogador estar 
dentro da mesma ao efetuar o “drop”.  

4. Alívio para-trás-na-linha. Jogar do exterior da Área de Alívio.  

Regra Local Modelo E-12 está em vigor quando obtém alı́vio para-trás-na-linha sob qualquer 
Regra. Esta regra determina que uma bola que saia da área de drop desde que não exceda um 
taco do ponto onde bateu, está corretamente em jogo porquanto não fique mais próxima do 
buraco que a posição original da bola antes do drop. Notar as opções para-trás-na-linha nas 
Regras 16.1c(2), 17.1d(2), 19.2b e 19.3b.  

5. Regras de “Inverno” (Preferred Lies).  

Regra Local RLM E-3 está em vigor durante todo o ano: quando a bola de um jogador está numa 
parte da área geral cortada à altura do fairway ou menos, o jogador pode obter alívio equivalente 
a um cartão de jogo sem se aproximar do buraco, de uma só vez, colocando a bola original ou 
outra bola e jogando-a a partir dessa área de alívio. Proceder de acordo com a Regra 14.2b(2) e 
14.2e. 

6. Condições Anormais do Percurso. Regra 16.1.  

A. Terreno em Reparação.  

(a) Todas as áreas marcadas no percurso com linhas, ou pontilhado, em branco ou azul. 
(b) Valas “French drains” (Valas de drenagem cheias com pedras). 

B. Obstruções Fixas.  

(a) A= reas marcadas no percurso com linhas brancas e a obstrução fixa com a qual pegam são 
uma única condição anormal do percurso. 
(b) A= reas de terreno ajardinadas (e qualquer coisa em crescimento nas mesmas) que estão 
completamente cercadas por uma obstrução fixa são tratadas como uma única condição 
anormal do percurso.  
(c) Estradas ou caminhos pavimentados com aparas de madeira ou cobertura vegetal. Pedaços 
isolados de aparas de madeira são impedimentos soltos.  

C. Restrição no Alívio do Stance em Buraco de Animal.  

Regra 16.1 é modificada da seguinte forma:  

“Interferência não existe se o buraco de animal interfere somente com o stance do jogador”.  



   

 

D. Bandeiras e cartazes publicitários 

As bandeiras e cartazes dos sponsors são obstruções móveis e podem ser movidos. Devem, 
contudo, ser colocados na posição em que se encontravam após a jogada. 

 

7. Obstruções Fixas perto de Greens.  

Regra Local Modelo F-5 está em vigor mas é modificada como segue: 
Para uma bola na A= rea Geral, só é permitido alı́vio quando ambas a bola e a obstrução fixa estão 
numa área cortada á altura do fairway ou menor em que a obstrução está a menos de dois tacos 
do green e/ou a bola a menos de dois tacos da obstrução desde que na linha razoável de jogo.  

8. Limitação quando pancada executada do green tem de ser repetida  

Regra Local Modelo D-7 está em vigor e altera Exceção 2 à Regra 11.1b, quando uma bola jogada 
no green bate acidentalmente numa pessoa, animal ou obstrução móvel, incluindo outra bola 
em movimento, não há penalidade e a pancada não é repetida. 

9. Objetos Integrantes.  

(a) Telas de Bunker quando na sua posição devida. 
(b) Arames, cabos, revestimento ou outros objetos quando firmemente atados ou presos a 
árvores ou outros objetos permanentes. 
(c) Paredes artificiais de retenção e pilares quando localizados dentro de áreas de penalidade. 
(d) Qualquer cancela fechada ligada a um objeto definidor de limites.  

10. Linhas Elétricas Aéreas Permanentes.  

Regra Local Modelo E-11 está em vigor mas apenas para uma bola que embata numa linha 
localizada dentro do percurso e não no poste de suporte. (A pancada é cancelada e tem que ser 
jogada novamente).  

11. Política de Ritmo de Jogo. Regra 5.6, modificada pela RLM K-1.  

Se um grupo terminar a volta mais de 15 minutos atrás do grupo da frente e demorar mais de 4 
horas e 30 minutos para terminar a sua volta, a Comissão Técnica do torneio pode penalizar 
todos os jogadores do grupo com uma penalidade de uma pancada. Em competições por 
pancadas a pancada será adicionada ao resultado do último buraco jogado. 

12. Suspensões de Jogo. Regra 5.7.  

Os sinais seguintes serão usados para suspender e retomar jogo:  

Paragem Imediata / situação perigosa – um toque de sirene prolongado. Paragem Normal não 
perigosa - três toques de sirene curtos consecutivos. Retomar jogo - dois toques de sirene curtos 
consecutivos.  



   

 

Nota: Quando o jogo é parado por perigo iminente, todas as áreas de treino serão 
imediatamente fechadas.  

13. Treino. Regra 5.2.  

(a) Treino antes ou entre voltas convencionais em Jogo por Pancadas, Regra 5.2b.  

Regra 5.2b é modificada desta forma pela RLM I-1: 
Um jogador não pode treinar no percurso da competição antes ou entre voltas convencionais.  

Penalidade por infração à Regra 5.2: 1ª infração, Penalidade Geral. 2ª infração, Desclassificação.  

 

Termos da Competição:  

14. Decidindo Empates.  

O método para decidir empates é o seguinte: 

Num jogo por buracos, por “morte-súbita”, iniciando-se no primeiro buraco jogado. Durante o 
playoff ambos os jogadores jogam sem pancadas de abono (handicap). 

Num jogo por pancadas o desempate faz-se da seguinte forma: 
Resultados Net Stableford: pelo índex de handicap WHS exato mais baixo  
Resultados Gross: pelo índex de handicap WHS exato mais baixo  
Se o empate persistir, sucessivamente pelo resultado dos últimos, 9, 6, 3, e último buraco. 

15. Área de Registo de Resultados e Cartões de Jogo Entregues.  

A localização da área de registo de resultados será indicada para cada torneio se não for na 
receção do clubhouse. O cartão de jogo considera-se entregue quando o jogador abandona a 
área de registo de resultados com ambos os pés.  

16. Resultados da Competição – Competição Encerrada.  

(a) Jogo por Buracos: O resultado do torneio está oficialmente anunciado quando foi registado 
com o Comité da Competição.  

(b) Jogo por Pancadas: Quando o troféu do competição é entregue ao vencedor, os resultados 
finais da competição estão oficialmente anunciados, e a competição está encerrada.  

 


