ASSOCIAÇÃO DE GOLF DO NORTE DE PORTUGAL

2019

Camp. do Norte de Portugal de Jovens – Sub25/18/16
OPORTO GC – 27 a 29 Agosto

REGRAS LOCAIS
Nos termos das Regras de Golfe, e sem prejuízo das Condições de
Competição e Regras Locais de Aplicação Permanente da Federação
Portuguesa de Golfe e da Associação de Golf do Norte de Portugal, serão
aplicadas as seguintes regras locais. Estas regras sobrepõem-se e
substituem todas as regras locais do clube.
1. Out of Bounds – Onde existam estacas brancas, sem linhas brancas
(buracos 1, 2 e 4), o “out-of-bounds” é definido pela vedação que marca
os limites da propriedade.
2. Melhorar a posição da Bola - “Regras de Inverno” – em vigor – até à
distância de 1 CARTÃO.
3. DROPING ZONES (DZ) - BURACO 9 - Para a área de penalidade, atrás do
green do buraco 9 como opção aos procedimentos da Regra 17.1 o
jogador poderá utilizar a área de drop existente à direita do green.
4. OBSTRUÇÕES FIXAS (Regra 16)
 Marcos em pedra buracos 2 e 17 (carreira de tiro), poços em
cimento nos buracos 11,12,17 e 18.
 Toros de madeira ligados com corda ou não.
 Todas as árvores marcadas com estacas pintadas a cor azul, e
apenas estas, o jogador têm de proceder de acordo com a Regra
24-2.
 Bar no tee 10.
 Zonas de gravilha, compactada, em alguns caminhos.
 Estacas que suportam as árvores
5. TERRENO EM REPARAÇÃO - Zonas marcadas com linhas pontilhadas
(nos greens) ou contínuas de cor brancas ou estacas azuis ou estacas
interligadas com cordas.
6. ASSINATURA E ENTREGA DE CARTÕES – Depois de terminada a volta o
jogador deve conferir o seu resultado em cada buraco, e esclarecer
quaisquer pontos em dúvida com a Comissão Técnica. Tem que
assegurar-se que o marcador ou marcadores assinaram o cartão de
resultados, assiná-lo ele próprio e entregá-lo à Comissão Técnica o mais
depressa possível na Scoring Área.
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