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Porquê?  •  O Quê?  •  Como?  •  Quando?
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Sumário Executivo
Com o programa “Avançar no Golfe – Tees para Todos”, a Federação Portuguesa de Golfe disponibiliza 

aos campos de golfe nacionais uma oportunidade de diversificação da sua oferta de golfe.

Existem diferentes perfis de jogadores de golfe, porém a oferta de golfe nem sempre se adequa aos 

diversos graus de aptidão dos praticantes e nível de desafio adequado a cada perfil.

A diversidade de tees de saída permite a cada campo ser flexível e adaptar-se a todos os jogadores, 

iniciantes, juniores, seniores, homens, senhoras e famílias. A melhoria do Pace of Play é também uma 

das oportunidades a ter em consideração.

A Federação Portuguesa de Golfe disponibiliza-se para oferecer aos Campos de Golfe a classificação 

complementar, para efeitos de handicap, de tees de saída mais curtos, para homens e senhoras.
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PROGRAMA FPG 

AVANÇAR NO GOLFE  
TEES PARA TODOS
INTRODUÇÃO – PORQUÊ?

DIFERENTES PERFIS DE JOGADORES

O golfe é uma modalidade que é jogada por praticantes de diferentes perfis, nomeadamente com 

idades e níveis de jogo distintos, em diferentes fases do seu percurso desportivo, como por exemplo, 

desde jogadores iniciantes a jogadores em declínio da sua performance, e ainda por jogadores com 

objetivos diferentes, mais competitivos ou mais recreativos.

O equilíbrio entre o grau de desafio apresentado em cada volta e o perfil do jogador, especificamente 

no que respeita ao nível de jogo, é importante para que cada jogador possa ver a volta de golfe como 

uma experiência gratificante, e sentir que os seus objetivos de jogo e a evolução na modalidade são 

atingíveis e concretizáveis.

SITUAÇÃO ATUAL

•  Nível de dificuldade do desafio: atualmente, em muitos campos de golfe, o nível de desafio existente 

é bastante elevado, adequado a praticantes consolidados, com melhores níveis de performance, e 

frequentemente não existem opções para outros perfis de jogadores, por exemplo, para iniciantes 

e juniores, que se sentem indesejados ou sem soluções para ir de encontro às suas necessidades.

•  Pace of Play: para fins da cadência de jogo todos os jogadores têm de cumprir os mesmos tempos 

máximos, independente do número de pancadas que em média fazem em cada buraco.

•  Fatores demográficos: a população de jogadores tem vindo a envelhecer. Daqui resulta que alguns 

buracos com distâncias mais longas ou com obstáculos se tornem um desafio difícil de transpor 

para um perfil de jogadores de idade mais avançada, mesmo que sejam jogadores bastante ativos.

•  Objetivos de crescimento da modalidade: dos programas de atração a novos praticantes 

nacionais e internacionais resulta um crescente número de novos jogadores, juniores ou adultos, 

em fase de iniciação e aprendizagem da modalidade, quer ao nível de swing, como ao nível dos 

conhecimentos de regras e etiqueta e gestão de tempo no campo de golfe.
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A RELEVÂNCIA DA ESCALA DE DIMENSÃO

Investigações realizadas a nível internacional indicam-nos que a saída dos tees apropriados para 

cada jogador pode contribuir para que os jogadores joguem mais golfe e para a manutenção da 

cadência de jogo.

Como dimensionar o mesmo campo de golfe para diferentes perfis de jogadores? Como apresentar 

desafios equilibrados e correspondentes ao desenho do campo a jogadores de diferentes aptidões? 

A existência de diferentes tees de saída é uma solução já em uso, mas com a possibilidade de ser 

mais desenvolvida.

Os estudos mostram ainda que a distância que um jogador consegue alcançar com o driver dos 

tees de saída, apresenta-se como sendo um bom indicador sobre as distâncias conseguidas com 

os restantes tacos e, como tal, pode ser usado para se conseguir escolhas idênticas de tacos por 

jogadores com diferentes níveis de jogo, se usados de tees equilibrados.
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PROPOSTA O QUÊ?

1) TEES SEM ASSOCIAÇÃO DE SEXO OU DESIGNAÇÃO DE GRUPO

Promoção da visão de que que as cores dos tees correspondem apenas a diferentes marcas de 

distância de comprimentos, mas não são limitados à utilização para um dos sexos ou determinados 

grupos etários. Desde que classificados (Course e Slope Rating), para Homens e Senhoras, podem 

ser usados para voltas válidas para Handicap EGA. 

Contributo FPG: 

•  Nas novas (re)classificações dos campos de golfe passam a ser disponibilizados, por defeito, valores 

de Rating e Tabelas de Handicap para Homens relativamente aos tees Vermelhos (ou cor dos tees 

menos longos atualmente só classificados para senhoras) e tees Azuis (caso existam).

2) TEES AVANÇAR NO GOLFE 

Proposta de se acrescentarem um, ou dois, conjuntos de tees nos campos de golfe existentes, de 

acordo com a seguinte proposta modelo: 

Tee Nível 1 (Tee Roxo) 

•  Comprimento entre 1375 (mínimo obrigatório) e 1650 metros para cada 9 buracos (2750 a 3300 

metros em 18 buracos)

• Mínimo de um tee de 230 metros, ou mais, em cada 9 buracos

Tee Nível 2 (Tee Verde) 

•  Comprimento entre 1700 a 2000 metros para cada 9 buracos (3400 a 4000 metros em 18 

buracos)

• Mínimo de um tee de 230 metros, ou mais, em cada 9 buracos

Contributo FPG: 

• Cálculo de valores de rating (Course e Slope Rating) de um ou dois tees curtos, com base em: 

– Dados recolhidos na última classificação

– Distâncias definidas pelo campo de golfe

•  Possibilidade de classificação dos tees Vermelhos e Azuis para homens nos campos que 

participarem no programa Avançar no Golfe

Contributo Campo de Golfe: 

• Medição dos comprimentos (ver detalhes abaixo) 

• Criação e Identificação dos tees
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3) DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA JUNTO DOS JOGADORES

Promoção das várias opções de tees junto dos jogadores, transmitindo a mensagem: Avançar 

no Golfe: “Que tees devo jogar? Escolha o conjunto de tees de saída, jogue mais rápido e com 

ferros mais curtos para o green. Com base na distância do drive encontre os tees mais adequados. “

Recomendação da escolha dos tees, exemplo num campo com tees entre 3000 e 6000 metros:

Drive de saída até 125 metros 

Drive de saída de cerca de 125 – 140 metros

Drive de saída de cerca de 140 – 160 metros 

Drive de saída de cerca de 160 – 190 metros 

Drive de saída de cerca de 190 – 225 metros 

Drive de saída de > 225 metros

(“Se o campo jogado tiver outra combinação de cores, substitua pela cor correspondente. Pode 

também seguir as orientações de seleção de tees com base no handicap.”) 

“Verifique os tees classificados para homens e senhoras em cada campo, nas Tabelas de Handicap 

de Jogo”.

Contributo FPG: 

• Divulgação da iniciativa nas redes sociais

• Produção de cartaz em formato digital

Contributo Campos e Clubes: 

• Divulgação da iniciativa e explicação aos jogadores no clube, campo e redes sociais

• Impressão de cartaz e afixação

Exemplo de PAR 4

Driver + Ferro 7

Driver + Ferro 7
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COMO PODE CADA CAMPO DE GOLFE PARTICIPAR NO PROGRAMA?

Processo de participação no programa “Avançar no Golfe – Tees para todos” pelo Campo de Golfe: 

1. DEFINIÇÃO DOS TEES “AVANÇAR NO GOLFE”

O Campo de Golfe que pretenda participar deverá definir os tees que pretende implementar: 

a) Preparar os pontos de partida e afixar as marcas de distância permanentes

b) Tirar as medidas, buraco a buraco, de cada marca de distância até ao centro do green 

Observações Técnicas

Medidas: 

a) Por buraco: 

Proposta de intervalo de medidas para os Tees “Avançar no Golfe”, por buraco: 

• Pares 3: 65 – 100

• Pares 4: 135 – 240

• Pares 5: 205 – 285

b) Por conjunto de Tees: 

Tee Nível 1 (Tee Roxo) 

•  Comprimento entre 1375 (mínimo obrigatório) e 1650 metros para cada 9 buracos (2750 a 

3300 metros em 18 buracos)

• Mínimo de um tee de 230 metros, ou mais, em cada 9 buracos

Tee Nível 2 (Tee Verde) 

•  Comprimento entre 1700 a 2000 metros para cada 9 buracos (3400 a 4000 metros em 18 

buracos)

•  Mínimo de um tee de 230 metros, ou mais, em cada 9 buracos

Observações 

•  Intercalar buracos mais e menos compridos, com vista a obter um, ou dois conjuntos de tees. 

•  Ter em consideração o comprimento dos atuais tees vermelhos, para proporcionar uma 

progressão gradual de comprimento entre tees. 

•  Analisar se entre a distância mínima e atuais tees mais curtos existentes tem lógica incluir um 

ou dois tees “Avançar no Golfe”.
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Marcas de Distância e Identificação dos Pontos de Partida

•  A construção dos pontos de partida pode efetuar-se de forma idêntica à dos restantes conjuntos 

de tees do campo. A diversidade de tees, ainda que tenha algum custo associado para o campo 

de golfe, diversifica a oferta do mesmo, permitindo a cada campo ser flexível e adaptar-se a todos 

os jogadores, iniciantes, juniores, seniores, homens, senhoras e famílias. Existe, por isso, potencial de 

retorno do investimento, com mais voltas de golfe vendidas e melhor gestão da cadência de jogo. 

Recomenda-se a construção de pontos de partida para estes novos tees e a inclusão desta política 

em projetos de investimento do campo. 

•  Em alternativa, caso se verifiquem restrições orçamentais, sugere-se que, considerando o interesse 

para os programas de desenvolvimento do golfe juvenil, possam ser aligeiradas as estruturas dos 

tees referentes “Avançar no Golfe”, nomeadamente, no curto prazo, seguindo os princípios mínimos: 

•  Instalação das marcas de distância permanentes em zona de fairway, fora do rough, em 

terreno nivelado, com boa drenagem e com reduzido impacto ao nível de manutenção;

•  Tentar manter a integridade do buraco (ex. formato e estratégia), verificar qual a zona de 

receção da bola, evitar pancadas com obrigatoriedade de longa trajetória pelo ar (ex. carry 

longo sobre água).

Recomenda-se que o Par e o Stroke Index de cada buraco sejam mantidos iguais aos dos restantes 

tees, para efeitos de simplificação na utilização pelos jogadores.

TEES 
PARA 
TODOS
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2. CLASSIFICAÇÃO PARA EFEITOS DE HANDICAP: 

•  Enviar pedido endereçado à CHCR da FPG para handicaps@fpg.pt identificado com projeto 

“Avançar no Golfe – Tees para Todos”;

•  Identificar os tees do projeto “Avançar no Golfe” para os quais pretende classificação (Roxos: 

Homens e Senhoras / Verdes: Homens e Senhoras / Vermelhas: Homens / Azuis: Homens);

•  Enviar as medidas para os novos tees (Roxos e/ou Verdes);

•  Enviar breve nota explicativa sobre cada buraco, nos casos dos buracos em que o design/estratégia 

do buraco sofra alterações em relação aos tees Amarelos (Homens) e Vermelhos (Senhoras). 

Observações 

•  Só serão considerados pedidos de campos que tenham, no momento, uma classificação válida 

pela FPG;

•  Os pedidos serão processados por ordem de chegada, a considerar a partir da altura em que for 

recebida toda a informação necessária; 

•  Será dada prioridade aos campos de golfe que cumulativamente contribuam ativamente para 

programas de desenvolvimento juvenil e/ou sejam Membros Institucionais da FPG. 

•  As Tabelas de Handicap destes tees terão a mesma validade geral da classificação do percurso. A 

validade das classificações pressupõe que não são feitas alterações significativas no campo, caso 

contrário poderá ser necessária uma reclassificação, sujeita a taxa própria. 

3. PUBLICAÇÃO DAS CLASSIFICAÇÕES: 

Cada pedido será processado, primeiramente para validação das condições, e depois para 

efetivação dos cálculos. Os dados de classificação e Tabelas de Handicap serão enviados por email, 

para impressão e afixação pelos campos, e publicados na base de dados nacional de campos 

classificados.



10

Definição dos Tees e Classificações

Cada Campo de Golfe pode enviar o seu pedido a partir de Novembro de 2017. 

A implementação deste projeto será gradual, para que a CHCR da FPG proceda aos cálculos de 

classificação. 

Podendo verificar-se algum volume de pedidos, desde já agradecemos a colaboração em enviar o 

processo de forma completa e aguardar pelos cálculos e subsequente publicação. 

Para mais informações sobre este assunto, por favor contactar a Delegação do Algarve (handicaps@

fpg.pt)

Divulgação e Promoção

O projeto é enviado a todos os campos de golfe nacionais classificados. Será ainda enviada 

comunicação sobre o projeto aos Clubes de Golfe e Membros Institucionais da FPG, Associações 

relacionadas com a modalidade e a um conjunto de treinadores de programas juvenis, a nível 

nacional.

A promoção junto aos jogadores será iniciada com case studies e acentuada à medida que existam 

mais tees disponíveis, classificados para homens e senhoras.

COMPLEMENTO PITCH & PUTT PARA PROGRAMA FPG

PITCH & PUTT

Os Campos de Golfe que pretendam ter percurso P&P, podem: 

•  Acrescentar essa informação ao pedido de classificação 

•  Enviar as medidas do percurso de P&P (Tee Laranja)

O programa de homologação/classificação dos percursos P&P terá também uma calendarização 

própria complementar com base na avaliação dos requisitos de visitas aos campos e recolha de 

medições, pelo que serão disponibilizadas informações caso a caso.

Observações

As voltas jogadas destes tees P&P são exclusivamente válidas para Handicap P&P. 

QUANDO PODE CADA CAMPO DE GOLFE  
PARTICIPAR NO PROGRAMA?
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The PGA of America / USKIDS

http://www.uskidsgolf.com/sites/uskidsgolf.com/files/familycourseinstallationguidelines_2014.pdf

ASGCA / USKIDS / Longleaf Tee System

https://www.uskidsgolf.com/sites/uskidsgolf.com/files/2016-longleaf-tee-syst-brochure.pdf

R&A

http://www.randa.org/Pace-of-Play-Manual/Rules/3-The-Golf-Course/SubRules/2-Tees

USGA 

https://www.usga.org/teeitforward/

European Institute of Golf Course Architects

https://www.eigca.org/Articles/22323/Gender-free-tees

Federação Francesa de Golfe

http://www.ffgolf.org/Clubs/La-ffgolf-met-en-place-les-departs-avances

Federação Holandesa de Golfe

https://www.golf.nl/nieuws/2017/feb/2002-kies-je-tee

COMPLEMENTAR PARA CONSULTA  
DE OUTROS EXEMPLOS INTERNACIONAIS:

BIBLIOGRAFIA 






