
 

REGRAS 

       Código de Vestuário 

1- O uso de sapatos de Golfe no campo Pine Cliffs é obrigatório. Não são permitidos ténis, 

sandálias ou qualquer tipo de sapatos não adequados à prática de Golfe. 

2- Os jogadores devem utilizar blusa com colarinho, assim como calças/calções e sapatos 

de Golfe apropriados. Não são permitidas calças ou calções de ganga, roupa de praia, 

tops, t-shirts ou equipamento de futebol. 

3-  Cada jogador deve ter o seu próprio saco de golfe e tacos. Não é permitido partilhar 

sacos de golfe. 

4- Tacos e sapatos de golfe de aluguer estão disponíveis na Loja de Golfe. 

  Etiqueta 

1- Os jogadores devem jogar prontamente. O tempo permitido para jogar 9 buracos é de 2 

horas. 

2-  Para evitar atrasos , os jogadores cuja pontuação atingir o dobro do par em qualquer 

buraco devem apanhar a bola e jogar no buraco seguinte. 

3-  Jogos de duas e três bolas têm prioridade sobre jogos de quatro bolas. Jogador 

individual não tem prioridade. 

4-  Os jogadores devem repor os “divots” no campo. 

5-  Os jogadores devem alisar os “bunkers” e reparar as marcas feitas pelas bolas no 

“green”. 

6-  OS “trolleys” devem ser levantados no primeiro “tee” e devolvidos no mesmo local. 

Não é permitido deixar “trolleys” em qualquer outro local do empreendimento. 

7-  Menores de 18 anos de idade poderão jogar com a supervisão de um adulto. 

8-  Não é permitida a entrada a menores de 3 anos de idade no campo de golfe. 

 

Regras Locais 

 

1- Os jogadores sem “handicap” devem jogar a partir das marcas vermelhas. 

2- FORA DE LIMITES é definido pelas estacas brancas (aplica-se a regra 27). 

3- TERRENO EM REPARAÇÃO ( aplica-se a regra 25, “Drop” sem penalidade). Todos 

os caminhos dentro dos limites do campo. Qualquer área, incluindo áreas ajardinadas 

definidas pelas marcas azuis ou estacas, ou que sejam delimitadas por cordas ou 

redescolocadas pelo “greenkeeper”. 

4- OBSTRUÇÃO IMÓVEL (aplica-se a regra 24.2). A vedação de segurança na saída do 

buraco 6.Todo o equipamento do campo inclui marcadores dos “Tees”, marcadores de 

distância e direção, aspersores e caixa de controlo de rega. Área definida pelos ramos 

exteriores de qualquer árvore que tenha menos de dois metros de altura. 



Regras de Golfe 

1- FORA DE LIMITES – Regra de golfe #27, a bola deve ser jogada a partir da 

sua posição original.PENALIDADE : 2 tacadas (a tacada original + a tacada de 

penalização). 

TERRENO EM REPARAÇÃO – Regra degolfe #25, a bola deve ser colocada o 

mais perto possível do local sem avançar em direção ao “GREEN”, SEM 

PENALIDADE. 

OBSTRUÇÃO IMÓVEL – Regrad de golfe #24.2, a bola deve ser jogada 

dentro da distância igual ao comprimento de um taco no ponto de origem da 

bola. Pode fazer-se um “drop” lateral de modo a que o jogador possa fazer 

“swing” sem ser perturbado no movimento pelo obstáculo ( sem avançar a bola 

em direção ao “green”). SEM PENALIDADE. 
 

 

 


