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REGRAS LOCAIS ADICIONAIS 
 

De acordo com as Regras de Golfe, e sem prejuízo das Condições 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. “Regras de Inverno” (Melhorar a posição da Bola) – em vigor – até à distância de 1 cartão 
de jogo.  
 
2. FORA DE LIMITES  
• Definido por muros e vedações de propriedade 
• Definido por estacas ou linhas brancas 
• Parte do driving range, assinalado por estacas e/ou linhas brancas. 
• O Out of bounds entre o buraco 7 e 8 (ou 16 e 17) é apenas valido para quando se joga o 
buraco 8 e 17 
 
3. OBSTRUÇÕES FIXAS  
• Árvores e arbustos estacados e outras protegidas por “meias canas” plásticas cinza/azul. 
• Travejamento delimitador ou de suporte de caminhos 
• Zonas de gravilha, em alguns caminhos 
• Rede de Proteção no Tee do 5 
• Quando se jogam os buracos 9 e 18, as redes que protegem, incluindo a que delimita o 
buraco 8 
 
4. TERRENO EM REPARAÇÃO  
• Zonas marcadas com tinta branca continua ou tracejada e/ou delimitadas por “meias-
canas” em plástico, com topo pintado de azul, as quais indicam zonas no percurso  
• Conjunto de plantas (Camarinhas) estacadas a azul, à direita do buraco 8  
 
5. PARTES INTEGRANTES DO CAMPO 
• Esteios de granito  
• Caminhos em terra batida 
• Redes e postes de cimento, de protecção da Estrada Nacional à direita do buraco 9  
• Zona de areia (waste area) à esquerda do fairway buraco 8 
 

 


