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ASSOCIAÇÃO DE GOLF DO NORTE DE PORTUGAL

Camp. do Norte de Portugal de Jovens – Sub25/18/16
AMARANTE GOLFE – 21 a 23 Julho

REGRAS LOCAIS
Nos termos das Regras de Golfe, e sem prejuízo dos Termos de Competição e Regras
Locais de Aplicação Permanente da Federação Portuguesa de Golfe, serão aplicadas as
seguintes regras locais.
Estas regras sobrepõem-se e substituem todas as regras locais do clube.
1 – PREFERRED LIES (Melhorar a posição da Bola)
Quando a bola de um jogador está numa parte da área geral cortada à altura do
fairway ou menos, o jogador pode obter alívio uma vez colocando a bola original ou
outra bola e jogando-a a partir desta área de alívio:
• Ponto de Referência: Sítio da bola original.
• Dimensão da Área de Alívio Medida a partir do Ponto de Referência: 1
cartão de resultados de comprimento a partir do ponto de referência, mas
com estes limites:
• Limites na Localização da Área de Alívio: Não pode estar mais próxima do
buraco que o ponto de referência, e tem de estar na área geral.
Ao proceder de acordo com esta Regra Local, o jogador tem de escolher um sítio
para colocar a bola e usar os procedimentos para recolocar uma bola de acordo
com as Regras 14.2b(2) e 14.2e.
2 – FORA DE LIMITES E LIMITES DO PERCURSO
Todas as zonas demarcadas com estacas e/ou linhas brancas.
3 - PROCEDIMENTOS DE ALÍVIO ESPECIAIS OU REQUERIDOS
CONDIÇÕES ANORMAIS DO PERCURSO (GUR)
Estão assinalados por linhas de tinta branca ou estacas azuis. Nos greens,
assinalados por pontos brancos
OBSTRUÇÕES FIXAS
- Caminhos com superfície artificial, cascalho ou de gravilha e zonas adjacentes em
gravilha ou cascalho.
- Valetas de drenagem arredondadas, em cimento.
- Arvores a arbustos estacados.
- Postes
REGRAS COVID-19 da FPG em vigor
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