
 
 
 

Regras Locais – Aqueduto - 2018 
 
1. Obstruções. Pedras em obstáculos de areia e painéis/lonas publicitários são obstruções 
móveis (R24-1). Caminhos com superfície artificial (alcatrão), valas e manilhas de condutas, 
troncos, e depressões que delimitem caminhos existentes no percurso, assim como o 
Aqueduto e o murete que delimita o Fairway e o caminho do buraco 9 são obstruções fixas. 
(R24-2b) 
2. Parte integrante do Campo. Os caminhos, excepto se tiverem superfícies artificiais 
(alcatrão), e muros de protecção e/ou delimitação da propriedade, são parte integrante do 
campo. A bola deve ser jogada tal como está ou declarada injogável (R28). Pode “dropar” com 
penalidade, levantando a bola, e deixá-la cair dentro da distância de dois tacos medidos a 
partir do ponto onde a bola se encontra, mas não mais perto do buraco. Pode optar também 
por recuar o que quiser na linha da Bandeira; Ou jogar do mesmo ponto do shot anterior. Em 
todas as situações tem a penalização de uma pancada. 
3. Bola cravada no Solo. No percurso, se uma bola ficar cravada no solo, no seu ponto de 
impacto, em terreno que não seja areia, pode ser levantada, limpa e deixada cair, sem 
penalidade, tão perto quanto possível do ponto em que se encontrava, mas não mais perto do 
buraco. 
4. Cabos eléctricos aéreos. Se uma bola bate num cabo eléctrico aéreo, a pancada tem que ser 
repetida, sem penalidade (de acordo com a Regra 20-5.). Se a bola não for imediatamente 
recuperável, pode ser substituída. 
5. Buraco 1 – Drop Zone. Uma bola jogada que se encontre no caminho de alcatrão, pode ser 
dropada, sem penalidade, na Drop Zone junto ao tee de saída do Buraco 6, como opção ao 
previsto na regra 24-2. 
6. Buraco 7 - Drop zone. Uma bola jogada no 7º buraco que entre em qualquer obstáculo de 
água, pode ser dropada, mediante uma penalização de uma tacada, na drop zone indicada.  
 

Cuidados com o campo  
Deve ter o cuidado de repor todos os divots (relva arrancada) que levante ao longo do Campo. 
Antes de sair de um Bunker, deve alisar todas as pegadas e marcas deixadas pela pancada. No 
green deve sempre reparar a marca feita pelo impacto da bola. No tee de Pitch&Putt não é 
permitido fazer ensaios de swing. 
Não deve jogar antes de todos os jogadores do grupo da frente estarem fora do “green” ou ao 
seu alcance. Alerte, sempre que possível, os outros utilizadores do campo, do desvio da sua 
bola, e que a possa levar para áreas de “risco” da sua (deles) integridade física. 
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