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O Papel da Comissão Técnica 
 

 

1 O Papel da Comissão Técnica 

As Regras de Golfe definem a Comissão Técnica como a pessoa ou grupo 

responsável por uma competição ou pelo percurso. A Comissão Técnica é essencial 

para o correto jogar do jogo. As Comissões Técnicas têm a responsabilidade de 

gerir o percurso no dia-a-dia ou para uma competição específica e devem atuar 

sempre dentro das Regras de Golfe. Esta parte do Guia Oficial das Regras de Golfe 

dá orientação às Comissões Técnicas no cumprimento desta função. 

Enquanto muitos dos deveres de uma Comissão Técnica são específicos para gerir 

competições organizadas, uma parte importante dos deveres da Comissão Técnica 

está relacionado com a sua responsabilidade para com o percurso durante jogo 

geral ou no dia-a-dia. 
 

1A Jogo Geral 

Mesmo quando uma competição não está a ser disputada, continua a ser importante 

que a Comissão Técnica assegure que as Regras de Golfe possam ser seguidas por 

golfistas jogando voltas convencionais casuais ou jogando as suas próprias 

competições. Este tipo de jogo é referido como jogo geral ao longo dos 

Procedimentos da Comissão Técnica. 

Durante jogo geral, a estrutura da Comissão Técnica é muitas vezes mais informal 

do que em competições e, em muitos casos, as responsabilidades da Comissão 

Técnica serão delegadas em ou assumidas por um ou mais representantes do 

percurso, tal como o profissional de golfe, diretor do campo ou outro empregado 

do campo. Os deveres desta Comissão Técnica incluem: 

• Assegurar que o percurso está corretamente marcado (Secção 2), 

• Estabelecer quaisquer Regras Locais para jogo geral (Secção 3), 

• Estabelecer e aplicar Ritmo de Jogo e orientações do Código de Conduta (Secção 
4A), 

• Considerar quando suspender o jogo devido a meteorologia ou outras condições 
(Secção 4B), e 

• Providenciar apoio de Regras para jogadores quando estes têm uma questão 
relacionada com jogo geral (Secção 4C). 

 

1B Competições 

Quando está encarregue de uma competição, a Comissão Técnica tem 

responsabilidades antes, durante e após o jogo para assegurar o bom desenrolar da 

competição de acordo com as Regras. 

Os recursos disponíveis para uma Comissão Técnica irão ser diferentes 

dependendo do percurso ou do nível da competição a ser gerida, e portanto, uma 

Comissão Técnica poderá não conseguir implementar todas as práticas 

recomendadas. Onde isto for o caso, a Comissão Técnica precisará decidir as suas 

prioridades para cada competição. 
 
 

376 



Official Guide Golf 19 pt2 pages v6s03.indd   377 13/07/2018  12:44 

 

 

 

 
 

O Papel da Comissão Técnica 
 
 

O período antes da competição iniciar é sem dúvida o mais importante para 

assegurar o bom desenrolar da competição. Os deveres da Comissão Técnica 

durante este período podem incluir: 

• Definir os Termos da Competição (Secção 5A), 

• Rever e ajustar as marcações do percurso (Secção 5B), 

• Rever Regras Locais e estabelecer quaisquer Regras Locais adicionais (Secção 
5C), 

• Definir se e onde os jogadores podem treinar no percurso (Secção 5D), 

• Determinar as áreas de partida e localizações dos buracos a serem usados 

(Secção 5E), 

• Estabelecer e publicar o draw para jogo por buracos ou grupos para jogo por 
pancadas e as horas de início (Secção 5F), 

• Definir políticas de Ritmo de Jogo e Código de Conduta (Secções 5G e 5H), e 

• Preparar materiais para jogadores e árbitros (Secção 5I). 

Assim que a competição tenha começado, a Comissão Técnica é responsável 

por assegurar que os jogadores têm a informação necessária para jogar de 

acordo com as Regras e por ajudá-los na aplicação das Regras: 

• Providenciar informação a jogadores para que eles estejam cientes de 

quaisquer Regras Locais, Ritmo de Jogo ou políticas de Código de Conduta 

que estejam em vigor, bem como outra informação importante tal como quais 

áreas de partida a usar e onde os buracos estão localizados (Secção 6A), 

• Iniciar jogos e grupos a horas (Secção 6A), 

• Assegurar que o percurso está corretamente preparado, marcado e mantido 
(Secção 6B), 

• Providenciar assistência em Regras para jogadores (Secção 6C), 

• Aplicar política de Ritmo de Jogo (Secção 6D), 

• Suspender o jogo devido a condições meteorológicas ou outras e depois 
determinar quando jogo deverá ser retomado (Secção 6E), 

• Providenciar uma área para jogadores reportarem os resultados de um jogo 
por buracos ou entregar cartões de resultados em jogo por pancadas (Secção 
6F), 

• Validar todos os resultados da ronda convencional em jogo por pancadas 

(Secção 6F), e 

• Estabelecer e publicar quaisquer grupos e horas de início para jogadores se 
houver voltas convencionais adicionais que não tenham sido publicadas 
anteriormente (Secção 6G). 
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O Papel da Comissão Técnica 
 
 

Assim que o jogo tenha terminado, os deveres da Comissão Técnica incluem: 

• Resolver quaisquer empates em jogo por pancadas (Secção 7A), 

• Confirmar os resultados finais e encerrar a competição (Secção 7B), 

• Atribuir quaisquer prémios (Secção 7C), e 

• Lidar com quaisquer questões que surjam depois da competição 
estar encerrada (Secção 7D). 
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2  Marcação do Percurso para Jogo Geral 

Marcar o percurso e renovar essas marcações conforme necessário é uma tarefa 

contínua pela qual a Comissão Técnica é responsável. 

Um percurso bem marcado permite a um jogador jogar de acordo com as Regras e 

ajuda a eliminar confusão para jogadores. Por exemplo, um jogador pode não saber 

como proceder se um lago (área de penalidade) não está marcado ou se ele não 

consegue determinar se uma bola está dentro ou fora de limites. 
 

2A Fora de Limites 

É importante para a Comissão Técnica marcar os limites corretamente e manter as 

marcações para que um jogador que bata uma bola para perto de um limite consiga 

determinar se a sua bola está dentro ou fora de limites. 

 
(1) Orientação Geral para Determinar e Marcar Limites 

A Comissão Técnica pode marcar o limite do percurso de muitas maneiras. Estacas 

ou linhas pintadas podem ser colocadas em posição pela Comissão Técnica. 

Vedações ou muros existentes podem ser usados para definir limites, bem como as 

bordas de outras estruturas permanentes tais como estradas ou edifícios. 

Ao determinar os limites para o percurso e marcá-los, há um número de itens para 

a Comissão Técnica considerar: 

Propriedades Ladeando o Percurso 

• Onde propriedades privadas e estradas públicas ladeiam o percurso, recomenda-

se vivamente que a Comissão Técnica marque estas áreas como fora de limites. 

Muitas vezes estas propriedades têm muros ou vedações que podem ser usados 

como limites para o percurso. Quando estes existem, não há normalmente 

necessidade de mover o limite para dentro deles colocando estacas. 

Mas a Comissão Técnica pode desejar mover o limite para dentro (por exemplo, 

usando estacas) para providenciar alguma proteção adicional para as propriedades 

adjacentes. 

• Não há nenhum requisito para um percurso ter limites, mas é aconselhável evitar 

jogar de propriedade que não pertença ao percurso. Mas poderá haver locais 

onde há grandes áreas abertas que confrontam com os limites efetivos da 

propriedade onde não haveria objeção aos jogadores jogarem. Neste caso não há 

necessidade de colocar estacas ou de outro modo definir o limite. 

• Quando uma estrutura existente, tal como um muro ou vedação, é usada para 
definir o limite, todo o objeto será um objeto que define os limites do qual não é 
permitido alívio sem penalidade. 

Uso de Estacas 

• Estacas que definem os limites devem ser brancas, embora possa ser usada outra 

cor. 
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• Poderão já existir estacas no local que sejam de uma cor diferente, ou a 

Comissão Técnica pode ter uma razão para usar uma cor diferente para as 

distinguir de alguns itens no percurso. Quando é este o caso, a Comissão 

Técnica deve notificar jogadores no cartão de resultados, um aviso no clube, 

uma folha de Regras Locais ou por outros meios. A Comissão Técnica deve 

evitar o uso de estacas vermelhas ou amarelas para marcar um limite, de 

modo a não causar confusão com áreas de penalidade. 

• A distância entre estacas pode variar mas, de preferência, deve ser possível 

ver a base de uma estaca a partir da estaca seguinte para determinar se uma 

bola está fora de limites. É importante verificar que arbustos, árvores ou algo 

semelhante não ocultam estacas ou tornem difícil ver de uma para a seguinte. 

Em geral, as estacas devem estar separadas por uma distância de não mais de 

30 passos para permitir aos jogadores ver facilmente entre elas. 

Uso de Linhas Pintadas 

• Linhas pintadas usadas para definir o limite devem ser brancas, embora possa 
ser usada outra cor. A Comissão Técnica deve evitar o uso de linhas vermelhas 
ou amarelas para marcar um limite para evitar confusão com áreas de 
penalidade. 

• Quando o limite é definido por uma linha pintada no solo, a Comissão 

Técnica também pode colocar estacas para tornar o limite visível à distância. 

Deve ficar claro que a linha pintada define o limite enquanto as estacas são 

colocadas para mostrar aos jogadores que o limite está aí. Estas estacas não 

definem o limite, mas elas são objetos que definem os limites dos quais não 

está disponível alívio sem penalidade, salvo especificado de outro modo nas 

Regras Locais (ver Regra Local Modelo A-5). 

• Poderá haver alturas em que a Comissão Técnica não deseje pintar uma linha 

branca numa estrada ou pavimento. Neste caso, a forma mais discreta de 

marcar o limite pode ser pintar uma série de pontos brancos no solo. 

Quando isto é feito, as Regras Locais devem ser usadas para informar os 

jogadores sobre como o limite foi marcado (ver Regra Local Modelo A-I). 

Outras Formas de Marcar Fora de Limites 

• Quando um limite é definido por um muro, borda de uma estrada ou 

qualquer outra coisa para além de estacas, vedações ou linhas, a Comissão 

Técnica necessita clarificar onde está a borda do limite. Por exemplo, quando 

um muro é usado para definir o limite, a Comissão Técnica deve especificar 

se a parede interior do muro define o limite ou se uma bola está apenas fora 

de limites quando está para lá do muro (ver Regra Local Modelo A-2). 

• Um limite pode ser definido por uma vala, com a bola a estar fora de limites 

se estiver dentro ou para lá da vala. Estacas podem ser usadas para chamar a 

atenção para a vala que define o limite. Estas estacas são objetos que definem 

os limites dos quais não está disponível alívio sem penalidade, salvo 

especificado de outro modo nas Regras Locais (ver Regra Local Modelo A-5). 
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Outras Considerações 

• Alguns elementos, tais como áreas de manutenção, clube houses e terrenos de 
treino, podem ser marcados ou definidos por Regra Local como fora de limites 
mesmo se eles estão dentro da propriedade do percurso (ver Regra Local Modelo 
A-1). 

• As Regras não contemplam uma área ter mais do que um estatuto durante o jogo 

de um buraco, e portanto uma área não pode ser marcada como fora de limites 

para determinadas pancadas, ou pancadas executadas de determinadas áreas tal 

como a área de partida. 

• As Regras aplicam-se a onde a bola fica em repouso após uma pancada e não à área 

que é atravessada quando em movimento; as Comissões Técnicas não estão 

autorizadas a ter uma Regra Local que diga que uma bola jogada por cima de uma 

determinada área está fora de limites mesmo se não ficar em repouso nessa área. 

 
(2) Marcar Limites Interiores 

Para manter as características de um buraco ou para proteger jogadores em buracos 

adjacentes, a Comissão Técnica pode estabelecer limites entre dois buracos. 

Se o limite interior não estiver ligado a outros limites no percurso, é importante 

marcar onde o limite começa e acaba. É recomendado que duas estacas sejam 

colocadas lado a lado e com um ângulo que indique que o limite se estende 

indefinidamente na direção desejada. 

O limite interior pode aplicar-se para o jogo de apenas um buraco ou a mais do que 

um buraco. O buraco ou buracos para os quais é aplicado o fora de limites interior, e 

o estatuto das estacas durante o jogo de buracos para os quais o limite não se aplica, 

deve ser esclarecido através de uma Regra Local (ver Regra Local Modelo A-4). 
 

2B Áreas de Partida 

A Comissão Técnica deve sempre tentar posicionar as marcas da área de partida o 

suficiente à frente para que os jogadores possam usar os dois tacos de comprimento 

permitidos na totalidade. 

Não há restrições na largura da área de partida, mas é boa prática colocar as duas 

marcas da área de partida afastadas 5 a 7 passos. Colocá-las mais afastadas do que isto 

torna mais difícil para um jogador determinar se a bola foi jogada do tee dentro da 

área de partida e pode resultar em buracos de divots a cobrir uma área muito maior 

em buracos de par-3. 

Para orientação sobre onde as marcas da área de partida podem ser colocadas de 

modo a poder entregar resultados para efeitos de handicap, consulte as regras ou 

recomendações incluídas no Sistema de Handicap em vigor na jurisdição local. 
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2C Áreas de Penalidade 

Áreas de penalidade são áreas do percurso das quais um jogador está 

autorizado a obter alívio por uma pancada de penalidade num sítio fora da área 

de penalidade que está potencialmente a uma distância significativa de onde a 

sua bola pode ter ficado em repouso. Tal como estipulado na definição de "área 

de penalidade", áreas que contenham água, tais como lagos, ribeiros, rios ou 

charcos, são áreas de penalidade e devem ser marcadas como tal. 

A Comissão Técnica pode marcar outras partes do percurso como áreas de 

penalidade. Entre as razões que a Comissão Técnica pode escolher para marcar 

outras partes ou elementos do percurso estão: 

• Providenciar uma alternativa ao procedimento de pancada e distância de 
acordo com a Regra 18.1 quando a probabilidade é a de que uma bola que 
está na área irá quase sempre estar perdida, por exemplo, uma área de 
vegetação densa. 

• Providenciar uma alternativa ao procedimento de pancada e distância de 

acordo com a Regra 19.2 (Bola Injogável) quando a probabilidade de obter 

alívio em relação à posição em que a bola está de acordo com as opções 

disponíveis nas Regras 19.2b e 19.2c não vai dar qualquer alívio efetivo, por 

exemplo, uma área de rocha vulcânica ou deserto. 

 
(1) Decidindo Quando Marcar Área que Não Contém Água como 

Área de Penalidade 

A Comissão Técnica deve ter os seguintes pontos em consideração antes de 

decidir marcar uma área que não contém água como uma área de penalidade: 

• O facto de marcar uma área difícil como uma área de penalidade poder 

melhorar o ritmo de jogo não significa que a Comissão Técnica deva sentir-se 

obrigada a fazê-lo. Há muitas outras considerações concorrentes, tais como 

manter o desafio do buraco, a integridade da intenção do desenho original do 

arquiteto e providenciar resultados razoavelmente consistentes para bolas 

batidas para dentro de tipos de áreas similares ao longo do percurso. Por 

exemplo, se uma selva ladeia o fairway num buraco e foi marcada como uma 

área de penalidade, a Comissão Técnica deve considerar tratar áreas similares 

da mesma forma noutros buracos. 

• A Comissão Técnica deve considerar que um jogador que perde a sua bola 

fora de uma área de penalidade terá uma maior penalidade do que alguém 

cuja bola fica perdida na área de penalidade. Se há áreas de rough denso perto 

do limite da área de penalidade onde bolas podem ficar perdidas, a Comissão 

Técnica pode querer considerar incluir essas áreas na área de penalidade. 

• A Comissão Técnica deve lembrar-se que um jogador cuja bola está numa 

área de penalidade não poderá usar as opções de bola injogável na Regra 19. 

Fazer o jogador regressar até onde a bola cruzou o limite da área de 

penalidade para obter alívio em vez de ter a opção de efetuar um drop 
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dentro da distância de dois tacos de comprimento a partir de onde a bola foi 

encontrada pode ser uma desvantagem significativa para o jogador e pode afetar 

negativamente o ritmo de jogo. 

• A Comissão Técnica não deve definir áreas de areia que normalmente seriam 

bunkers como áreas de penalidade. Poderá haver casos em que áreas de areia fluam 

naturalmente para uma área de penalidade, tal como uma praia. Neste caso o limite 

da área de penalidade e do bunker pode ser imediatamente adjacente um ao outro 

com uma porção da areia a estar dentro da área de penalidade. 

• A Comissão Técnica não deve definir propriedades que ladeiam o percurso como 
uma área de penalidade onde as propriedades seriam normalmente marcadas como 
fora de limites. 

• Se uma Comissão Técnica está a considerar marcar uma área fora de limites como 

uma área de penalidade para auxiliar com o ritmo de jogo, como alternativa a 

Comissão Técnica pode decidir usar a Regra Local dando uma alternativa a alívio de 

pancada e distância na Regra Local Modelo E-5. Embora isto resulte em o jogador 

obter duas pancadas de penalidade, também dá ao jogador a oportunidade 

para sair para o fairway, o que pode não ser uma opção se a área foi marcada como 

uma área de penalidade. 

• Quando áreas de penalidade são adicionadas ou retiradas, a Comissão Técnica deve 

consultar as regras ou recomendações incluídas no Sistema de Handicap em uso na 

jurisdição local para determinar se a alteração terá um impacto na Classificação do 

Percurso emitida. 

 
(2) Como Marcar ou Definir o Limite de uma Área de Penalidade 

Ao obter alívio de uma área de penalidade, um jogador irá normalmente necessitar de 

conhecer o ponto onde a bola cruzou o limite da área de penalidade pela última vez e 

se a área de penalidade está marcada como vermelha ou amarela nesse ponto. 

• É recomendado que a Comissão Técnica marque os limites de áreas de penalidade 
usando tinta e/ou estacas para que não haja dúvida para jogadores. 

• Onde são usadas linhas para definir o limite de uma área de penalidade e estacas 

são usadas para identificar a área de penalidade, fica ao critério da Comissão 

Técnica se as estacas devem ser colocadas na linha ou mesmo no exterior do limite 

da área de penalidade. Colocar estacas mesmo no exterior da linha pintada assegura 

que os jogadores têm direito a alívio sem penalidade do buraco feito pela estaca se 

a estaca tiver caído ou foi removida e a bola ficou em repouso no buraco. 

• Uma Comissão Técnica pode definir o limite de uma área de penalidade 

descrevendo-o claramente por escrito mas deve fazê-lo apenas se houver pouca ou 

nenhuma dúvida sobre onde está o limite. Por exemplo, onde há grandes áreas de 

lava ou deserto que serão tratadas como áreas de penalidade, e o limite entre estas 

áreas e as áreas de jogo preferenciais está bem definido, a Comissão Técnica 

poderia definir o limite da área de penalidade como sendo o limite do leito de lava 

ou deserto. 
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(3) Determinando Onde Marcar o Limite de uma Área de Penalidade 

Marcar o limite de uma área de penalidade com clareza é importante para permitir 

aos jogadores obter alívio. A Comissão Técnica deve considerar o seguinte ao 

determinar onde marcar o limite de uma área de penalidade: 

• Linhas e estacas a definir o limite de uma área de penalidade devem ser colocadas 

tão perto quanto possível ao longo dos limites naturais da área de penalidade, por 

exemplo, onde o terreno quebra para formar a depressão que contém a água. Isto 

irá assegurar que jogadores não serão forçados a ficar com a bola 

significativamente acima ou abaixo dos seus pés ou na água após obterem alívio. 

Devem ser tidos em consideração tanto jogadores dextros como esquerdinos. 

• Quando uma área de penalidade é ladeada por partes de área geral onde uma bola 

pode estar perdida, isso pode afetar a capacidade do jogador determinar se é 

conhecido ou praticamente certo que a bola está na área de penalidade e o jogador 

não será, portanto, capaz de obter alívio de área de penalidade usando a Regra 17. 

Por esta razão, a Comissão Técnica pode decidir estender o limite da área de 

penalidade fora dos limites naturais normais e incluir outras áreas onde pode ser 

difícil encontrar uma bola. 

• A Comissão Técnica deve considerar que não é permitido um jogador obter alívio 

sem penalidade de uma condição anormal do percurso quando a sua bola está 

numa área de penalidade. Por exemplo, se há uma obstrução fixa tal como um 

caminho para buggies ou aspersor perto de uma área que a Comissão Técnica 

está a considerar marcar como uma área de penalidade, a Comissão Técnica pode 

querer manter a obstrução fora da área de penalidade de modo a um jogador ter 

direito a obter alívio da mesma. 

 
(4) Marcar uma Área de Penalidade como Vermelha e Amarela 

A maioria das áreas de penalidade devem ser marcadas a vermelho para dar aos 

jogadores a opção adicional de alívio lateral (ver Regra 17.1d(3)). No entanto, onde 

parte do desafio do buraco é cruzar uma área de penalidade tal como um ribeiro que 

atravessa a frente do green e há boas hipóteses de que a bola que cruza o ribeiro 

possa cair para trás dentro deste, a Comissão Técnica pode decidir marcar a área de 

penalidade como amarela. Isto assegura que uma bola que caia no lado mais afastado 

da área de penalidade antes de rolar de volta para dentro da área de penalidade não 

pode ser deixada cair no lado afastado de acordo com a opção de alívio lateral. 

Quando uma área de penalidade está marcada a amarelo, a Comissão Técnica deve 

assegurar que um jogador será sempre capaz de deixar cair para trás na linha de 

acordo com a Regra 17.1d(2) ou considerar adicionar uma zona de drop para a área 

de penalidade para que o jogador tenha uma opção para além de pancada e distância. 

Uma Comissão Técnica não tem de marcar quaisquer áreas de penalidade a amarelo. 

Por questões de simplicidade, uma Comissão Técnica pode decidir marcar todas as 

áreas de penalidade a vermelho para que não haja confusão para jogadores sobre que 

opções de alívio estão disponíveis. 
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(5) Alterar Estatuto de uma Área de Penalidade Entre Vermelha ou 

Amarela 

A Comissão Técnica pode desejar marcar parte de uma área de penalidade como 

vermelha e outra parte da mesma área de penalidade como amarela. A Comissão 

Técnica deve determinar o melhor ponto para fazer esta transição para assegurar que 

seja onde for que uma bola entre numa área de penalidade amarela, um jogador será 

sempre capaz de deixar cair para trás na linha de acordo com a Regra 17.1d(2). 

Deve ser lembrado que as opções de alívio do jogador são baseadas em onde a bola 

cruzou o limite da área de penalidade pela última vez e não onde a bola ficou em 

repouso na mesma. 

No ponto onde o limite da área de penalidade muda, é recomendado que estacas 

vermelhas e amarelas sejam colocadas junto uma à outra para tornar claro 

exatamente onde o estatuto da área de penalidade muda. 

Estatuto de Área de Penalidade Pode Diferir Dependendo da Área de 

Partida Utilizada 

Onde passar a bola sobre uma área de penalidade, tal como um charco num par 3, é 

parte do desafio de um buraco a partir da área de partida de trás mas não a partir da 

área de partida da frente, a Comissão Técnica pode decidir defini-la com estacas 

amarelas ou uma linha amarela e usar uma Regra Local para indicar que a área é uma 

área de penalidade vermelha quando jogada da área de partida da frente. 

Estatuto de Área de Penalidade Pode Diferir Entre Buracos 

Quando uma área de penalidade está potencialmente em jogo para mais do que um 

buraco, a Comissão Técnica pode escolher defini-la como uma área de penalidade 

amarela durante jogo de um buraco e uma área de penalidade vermelha durante jogo 

de outro buraco. Onde isto for o caso, a área de penalidade deve ser marcada como 

amarela e uma Regra Local usada para esclarecer que a mesma deve ser tratada como 

vermelha quando jogar o buraco relevante (ver Regra Local Modelo B-1). 

Estatuto de Limite de Área de Penalidade Não Pode Mudar Durante Jogo 

de Buraco 

Enquanto uma área de penalidade pode ser jogada como amarela por jogadores 

jogando de uma área de partida e vermelha jogando de outra, uma área de penalidade 

não deve ser definida de modo a uma parte específica do limite da área de penalidade 

ser vermelho para uma pancada executada de um local mas ser amarelo para uma 

pancada executada de outro local pelo mesmo jogador. Por exemplo, seria 

inadequado e confuso dizer que o limite da área de penalidade do lado do green de 

um lago é amarelo para uma pancada a partir do lado do fairway da área de penalidade 

mas vermelho para uma pancada do lado do green. 
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(6) Definindo uma Área de Penalidade como uma Zona Da Qual É 

Proibido Jogar 

A Comissão Técnica pode decidir definir toda ou parte da área de penalidade como 

uma zona da qual é proibido jogar. Ver Secção 2G para mais informação sobre 

quando marcar uma área de penalidade como uma zona da qual é proibido jogar. 

 
(7) Corpo de Água Adjacente ao Percurso 

Onde um corpo de água tal como um ribeiro, lago, mar ou oceano, ladeia o 

percurso, é admissível marcar essa área como uma área de penalidade em vez de 

marcá-la como fora de limites. A frase "no percurso" na definição de "área de 

penalidade" não significa em propriedade pertencente ao percurso; em vez disso 

refere-se a qualquer área não definida pela Comissão Técnica como fora de limites. 

• Quando é possível para uma bola terminar no solo do lado oposto de um corpo 

de água, mas é impraticável para a Comissão Técnica definir o limite oposto, a 

Comissão Técnica pode adotar uma Regra Local indicando que quando marcada 

apenas num lado, uma área de penalidade é tratada como se se estendesse 

infinitamente. Da mesma forma, todo o solo e água para lá do limite definido da 

área de penalidade está dentro da área de penalidade (ver Regra Local Modelo 

B-1). 

• Quando uma área de penalidade está delimitada por fora de limites de um lado, 

de tal forma que o limite da área de penalidade e a linha que define o limite 

coincidem, a Comissão Técnica pode usar uma Regra Local para permitir ao 

jogador obter alívio no lado oposto da área de penalidade para onde a bola 

cruzou o limite pela última vez (ver Regra Local Modelo B-2) e uma Regra Local 

adicional para que não haja necessidade de marcar esse limite da área de 

penalidade (ver Regra Local Modelo B-1). 
 

2D Bunkers 

Normalmente não é necessário marcar o limite de bunkers, mas podem haver 

alturas em que os limites dos bunkers são difíceis de determinar. A Comissão 

Técnica deve marcar os limites com estacas ou linhas pintadas ou definir o limite 

através de informação escrita em Regras Locais (ver Regra Local Modelo C-1). 

Posição de Ancinhos 

Não há uma resposta perfeita para a posição de ancinhos e é uma questão para cada 

Comissão Técnica decidir se tem ancinhos colocados dentro ou fora de bunkers. 

Pode ser discutido se há maior probabilidade de uma bola ser defletida para dentro 

ou mantida fora de um bunker se o ancinho estiver colocado fora do bunker. 

Também poderia ser discutido se o ancinho está no bunker, é mais improvável que 

a bola seja defletida para fora do bunker. 

No entanto, na prática, jogadores que deixem ancinhos em bunkers deixam-nos 

muitas vezes ao lado do bunker, o que tende a impedir que uma bola role para a parte 

plana do bunker, resultando numa pancada muito mais difícil do que teria sido de 

outro modo o caso. Quando a bola fica em repouso em cima ou encostada a um 
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ancinho no bunker e o jogador tem de prosseguir de acordo com a Regra 15.2, pode 

não ser possível recolocar a bola no mesmo sítio ou encontrar um sítio no bunker que 

não esteja mais próximo do buraco. 

Se forem deixados ancinhos no meio do bunker, a única maneira de os posicionar é 

atirá-los para dentro do bunker e isto causa covas na areia. Além disso, se um ancinho 

está no meio de um bunker grande, não é usado ou o jogador é obrigado a passar 

com o ancinho numa grande área do bunker quando recupera o ancinho, resultando 

em atraso desnecessário. 

Por isso, após tomar todos estes aspetos em consideração, e embora reconhecendo 

que o posicionamento de ancinhos está a cargo da Comissão Técnica, é recomendado 

que ancinhos sejam deixados fora de bunkers em áreas onde eles têm menos 

probabilidade de afetar o movimento da bola. 

No entanto, uma Comissão Técnica pode decidir colocar ancinhos dentro de bunkers 

para facilitar aos funcionários da manutenção cortar fairways e zonas em redor de 

bunkers. 
 

2E Greens 

Normalmente não é necessário marcar o limite de greens, mas pode haver alturas em 

que pode ser difícil determinar o limite do green devido a áreas circundantes estarem 

cortadas à mesma altura. Quando este é o caso, a Comissão Técnica pode desejar 

pintar pequenos pontos para definir o limite do green. O estatuto destes pontos deve 

ser clarificado por uma Regra Local (ver Regra Local Modelo D-1). 
 

2F Condições Anormais do Percurso 

Enquanto obstruções fixas raramente precisam de ser marcadas de qualquer forma, é 

recomendado que áreas de terreno em reparação sejam marcadas claramente pela 

Comissão Técnica. 

 
(1) Decidindo Que Áreas Marcar como Terreno Em Reparação 

Em geral, quando as condições do terreno para o percurso são anormais ou é 

injustificado requerer que um jogador jogue de uma área específica, esta deve ser 

marcada como terreno em reparação. 

Antes de marcar quaisquer áreas como terreno em reparação, a Comissão Técnica 

deve rever todo o percurso para avaliar que tipos de áreas são anormais para o 

percurso na sua condição atual. Também deve ser considerada a localização de 

quaisquer áreas que possam necessitar ser marcadas: 

• Áreas que estão dentro ou próximo de um fairway devem normalmente ser 
marcadas se a Comissão Técnica considerar que o dano na área é anormal. 

»  Se os fairways do percurso estão em bom estado geral, pode ser apropriado 

marcar uma única área de terra sem relva no fairway como terreno em reparação. 
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»  Quando as condições são tais que há muitas áreas de terra sem relva, faria 

sentido não marcar ou declará-las todas como terreno em reparação, mas 

apenas marcar as áreas onde um jogador pode ter dificuldade em conseguir 

executar uma pancada na bola, tal como uma área altamente danificada ou 

esburacada. 

• Quanto mais afastada a área estiver do fairway, menos apropriado é que ela 

seja marcada como terreno em reparação. Áreas que estão bem fora do 

fairway ou a curta distância das áreas onde a bola cai devem apenas ser 

marcadas quando o dano é muito acentuado. 

• Se duas ou mais áreas de terreno em reparação estão perto uma da outra, de 

tal forma que um jogador ao obter alívio de uma área pode bem efetuar um 

drop numa posição em que haveria interferência de outra, seria aconselhável 

marcar uma única área como terreno em reparação. 

 
(2) Como Marcar ou Definir o Limite de uma Área de Penalidade 

É recomendado que a Comissão Técnica identifique o terreno em reparação 

usando tinta, estacas ou qualquer outra forma clara de o definir, de modo a que 

não haja dúvida em relação onde é o limite da área. 

• Não há qualquer cor específica de estacas ou linhas a usar para marcar áreas 

de terreno em reparação, mas são normalmente usadas estacas brancas ou 

azuis. Não devem ser usadas estacas ou linhas amarelas e vermelhas para 

evitar confusão com áreas de penalidade. A forma como o terreno em 

reparação é marcado deve ser referida nas Regras Locais. 

• Quando uma área de terreno em reparação está próxima de uma obstrução 

fixa, é boa prática ligar as duas áreas para permitir que alívio seja obtido de 

ambas as condições de uma só vez. Isto pode ser feito usando linhas pintadas 

que ligam o terreno em reparação à obstrução fixa. Também deve ser 

clarificado por Regra Local que quaisquer áreas marcadas com linhas 

ligadas a uma obstrução fixa são uma condição anormal do percurso (ver 

Regra Local Modelo F-3). 

• Uma Comissão Técnica pode definir o limite do terreno em reparação 
descrevendo-o, mas apenas se houver pouca ou nenhuma dúvida sobre o que 
constitui a área ou os seus limites. 

» Um exemplo onde é possível descrever o dano e se justifica que a 

Comissão Técnica declare quaisquer áreas como terreno em reparação 

sem as marcar é onde houve dano significativo por marcas de cascos de 

animais (ver Regra Local Modelo F-10). 

» Noutras alturas não é apropriado fazer uma declaração geral. Por exemplo, 

para todos os sulcos feitos por veículos de manutenção serem definidos 

como terreno em reparação por Regra Local não é apropriado, pois é 

provável que grande parte da perturbação seja ligeira e alívio sem 

penalidade não é justificado. 
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Em vez disso, quaisquer sulcos profundos devem ser marcados com linhas 

pintadas ou estacas para evitar quaisquer dúvidas sobre quando um jogador é 

permitido obter alívio. 
 

2G Zonas das Quais é Proibido Jogar 

A definição de "zona da qual é proibido jogar" determina que é parte do percurso 

onde a Comissão Técnica deseja proibir jogar. As zonas das quais é proibido jogar 

podem ser dentro de uma condição anormal do percurso ou uma área de penalidade 

e podem englobar toda a área ou apenas uma parte da mesma. 

 
(1) O Que Pode Ser Marcado como uma Zona da Qual é Proibido Jogar 

A Comissão Técnica pode definir por qualquer razão toda ou parte de uma condição 

anormal do percurso ou uma área de penalidade como uma zona da qual é proibido 

jogar. Algumas razões comuns são: 

• Proteger vida selvagem, habitats de animais e áreas ambientais sensíveis. 

• Prevenir danos em árvores jovens, canteiros de flores, viveiros de relva, áreas com 
relvado novo ou outras áreas plantadas. 

• Proteger os jogadores de perigos. 

• Preservar locais de interesse histórico ou cultural. 

Quando decidir se marca uma zona da qual é proibido jogar como uma condição 

anormal do percurso ou uma área de penalidade, a Comissão Técnica deve considerar 

o tipo de área a ser marcada e se seria apropriado para o jogador ser capaz de obter 

alívio sem penalidade ou alívio com penalidade da área. Por exemplo: 

• Se a área contém uma área de água tal como um ribeiro, lago ou pântano deveria 
ser marcada como uma área de penalidade. 

• Para uma área pequena de plantas raras próximo de um green pode ser apropriado 
marcar a área como uma condição anormal do terreno. 

• Se uma área grande de dunas ao longo do lado de um buraco é ambientalmente 
sensível, é demasiado generoso marcar toda a área como uma condição anormal do 
percurso, e então deveria ser marcada como uma área de penalidade. 

Quando um percurso está ao lado de propriedade privada (tal como habitações ou 

quintas), a Comissão Técnica deve normalmente marcar essas áreas que não fazem 

parte do percurso como fora de limites. A Comissão Técnica não deve marcar a 

propriedade privada adjacente ao percurso como uma área de penalidade e uma zona 

da qual é proibido jogar porque reduz a penalidade para uma bola que ficou em 

repouso nessa área.  Se é desejável que um jogador deva ser proibido de estar numa 

área fora do percurso para jogar uma bola que está no percurso, a área pode ser 

marcada como uma zona da qual é proibido jogar (ver Regra Local Modelo E-9). 
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(2) Como Marcar uma Zona da Qual é Proibido Jogar 

A Comissão Técnica deve definir o limite de uma zona da qual é proibido jogar com 

uma linha ou estacas para clarificar se a área está dentro de uma condição anormal do 

percurso ou uma área de penalidade. Além disso, a linha ou estacas (ou os topos dessas 

estacas) devem também identificar que a área é uma zona da qual é proibido jogar. 

Não há uma cor específica de estacas e linhas a ser usada para marcar zonas das quais é 

proibido jogar, mas as seguintes são recomendadas: 

• Área de penalidade zona da qual é proibido jogar – estacas vermelhas ou amarelas 

com topos verdes. 

• Condição anormal do percurso zona da qual é proibido jogar – estacas brancas ou 
azuis com topos verdes. 

Áreas ambientalmente sensíveis podem ser protegidas fisicamente para impedir 

jogadores de entrarem na área (por exemplo, através de uma vedação, sinais de aviso e 

similares). A Comissão Técnica pode especificar num Código de Conduta uma 

penalidade para um jogador que entre nesta área para recuperar uma bola ou por 

outras razões. 
 

2H Objetos Integrantes 

Objetos integrantes são objetos dos quais não está disponível alívio sem penalidade. 

Exemplos de objetos que a Comissão Técnica pode escolher para designar como 

objetos integrantes incluem: 

• Objetos que são concebidos para fazer parte do desafio de jogar o percurso tais 
como estradas ou caminhos a partir dos quais tradicionalmente se esperou que 
jogadores joguem. 

• Cancelas para passagem através de um muro ou vedação de limite (ver 
Interpretação "Objeto Que Define os Limites/2"). 

• Objetos que estão tão próximos de um limite ou outra característica no percurso 

que se alívio sem penalidade da obstrução estiver disponível, também resulta no 

jogador conseguir efetuar um drop longe do limite ou outra característica quando 

isto não é desejável. Por exemplo, designando arames que estão presos a árvores 

como objetos integrantes assegura que um jogador não obtém alívio 

incidentalmente de uma árvore apenas porque tem interferência do arame. 

• Objetos tais como muros artificiais ou estacas de suporte que estão dentro de áreas 

de penalidade ou muros artificiais ou bordos de bunkers. Por exemplo, quando 

estes estão próximo do limite da área de penalidade, um jogador cuja bola está fora 

da área de penalidade pode ficar em cima do muro e obter alívio sem penalidade 

enquanto o jogador cuja bola está dentro da área de penalidade não pode. 

A Comissão Técnica deve definir estes objetos como objetos integrantes nas Regras 

Locais (ver Regra Local Modelo F-1). 

Quando apenas uma parte da obstrução será considerada um objeto integrante, essa 

parte deve ser distintamente marcada e essa informação comunicada aos jogadores. Isto 

pode ser feito marcando em cada extremidade da parte onde alívio sem penalidade 
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não está disponível com estacas pintadas de cores distintas ou usando tinta para marcar 

a área. 
 

2I  Zonas de Drop 
 

(1) Quando Usar Zonas de Drop 

Uma zona de drop é uma forma especial de área de alívio que pode ser providenciada 

pela Comissão Técnica. Quando obtiver alívio numa zona de drop, o jogador tem de 

deixar cair a bola dentro desta e a bola fica em repouso dentro da zona de drop. A 

Comissão Técnica deve adicionar uma Regra Local indicando sob quais circunstâncias a 

zona de drop pode ser usada (ver Regra Local Modelo E-1). 

Zonas de drop devem ser consideradas quando pode haver problemas práticos ao 

requerer que jogadores usem as opções de alívio normais de acordo com uma Regra, 

tais como: 

• Regra 13.1f –Green Errado. 

• Regra 16.1 – Condições Anormais do Percurso (Incluindo Obstruções Fixas). 

• Regra 16.2 – Condição Animal Perigosa. 

• Regra 17 – Área de Penalidade. 

• Regra 19 – Bola Injogável. 

• Regras Locais Modelo tais como E-5 – Alternativa a Pancada e Distância para Bola 
Perdida ou Bola Fora de Limites ou F-23 – Obstruções Fixas Temporárias. 

Zonas de drop devem ser usadas normalmente para dar ao jogador uma opção de alívio 

extra. Mas a Comissão Técnica também pode requerer o uso de uma zona de drop 

como a única opção de alívio do jogador de acordo com uma Regra, para além de 

pancada e distância. 

Quando a Comissão Técnica torna obrigatório o uso de uma zona de drop que 

substitui quaisquer outras opções de alívio dadas pela Regra relevante e isto deve ser 

tornado claro para os jogadores. 

 
(2) Onde Colocar Zonas de Drop 

A Comissão Técnica deve tentar colocar uma zona de drop para que o desafio 

arquitetónico do buraco seja mantido, e não está tipicamente mais próximo do buraco 

do que onde o jogador deixaria cair a bola quando usa uma das opções de acordo com 

a Regra relevante. Por exemplo, quando situar a zona de drop para uma área de 

penalidade, esta deve ser colocada numa posição onde o jogador ainda precise negociar 

a área de penalidade em vez de estar localizada no lado do green da área de penalidade. 

Zonas de drop podem ser marcadas de muitas formas (tais como por linhas pintadas no 

solo, marcadores tais como marcadores da área de partida, ou uma estaca ou um sinal), 

e pode ser de qualquer formato, tal como um círculo ou um quadrado. A dimensão da 

zona de drop pode depender de quantas vezes é provável que seja usada e onde está 

localizada, mas a dimensão que normalmente se espera que tenha será cerca de um taco 
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de comprimento de raio ou mais pequena. Quando marcada com tinta, um sinal ou 

marcas pintadas no solo devem ser usadas para dar conhecimento aos jogadores do seu 

estatuto. 

Se é provável que uma zona de drop seja usada com frequência, a Comissão Técnica pode 

desejar considerar marcar a zona de drop definindo a área nas Regras Locais. Por 

exemplo, a zona de drop pode ser definida como estando à distância de um taco de 

comprimento de um objeto físico tal como um sinal ou estaca. Isto permite que o objeto 

seja movido o necessário para assegurar que a zona de drop permanece em boas 

condições. 
 

 

3 Regras Locais para Jogo Geral 

Uma Regra Local é uma modificação de uma Regra ou uma Regra adicional que a 

Comissão Técnica adota para jogo geral ou uma competição em particular. A Comissão 

Técnica é responsável por decidir se adota quaisquer Regras Locais e por se certificar 

que elas são consistentes com os princípios incluídos na Secção 8. A Comissão Técnica 

necessita ter a certeza que quaisquer Regras Locais estão disponíveis para os jogadores 

consultarem, quer seja no cartão de resultados, num folheto em separado, num painel 

informativo ou no website do percurso. 

Regras Locais que podem ser adotadas para jogo geral incluem-se nas seguintes categorias 

gerais: 

• Definindo Limites do Percurso e outras Áreas do Percurso (Secções 8A-8D), 

• Definindo Procedimentos de Alívio Especiais ou Requeridos (Secção 8E), e 

• Definindo Condições Anormais do Percurso e Objetos Integrantes (Secção 8F). 

A Comissão Técnica também deve tomar nota da Secção 8L – Regras Locais Não 

Autorizadas. 

Uma lista completa de Regras Locais Modelo pode ser encontrada no início da Secção 8. 

Ver Secção 5C para outros tipos de Regras Locais que são mais habitualmente adotadas 

para competições do que para jogo geral. 
 

 

4 Considerações Adicionais para Jogo Geral 

4A Ritmo de Jogo e Código de Conduta 

Para melhorar o prazer dos jogadores durante o jogo geral, há muitas acções que uma 

Comissão Técnica pode tomar para melhorar o ritmo de jogo e para encorajar um bom 

padrão de conduta de jogador, tal como: 

• Reduzindo a dimensão de grupos, aumentando os intervalos entre partidas, 
introduzindo "starter's gaps". 

• Tendo em consideração alterações fundamentais à configuração do percurso, tais 
como alargar fairways, reduzir a espessura ou comprimento do rough, ou reduzir a 
velocidade de greens. 
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• Encorajando jogadores a jogar de tees que se adequam às suas capacidades. 

• Adotando uma política de ritmo de jogo e um código de conduta. 

As seguintes secções apresentam algumas considerações que uma Comissão Técnica 

deve ter em conta quando adotar uma política de ritmo de jogo ou um código de 

conduta. 

 
(1) Política de Ritmo de Jogo 

• A natureza de uma tal política vai muitas vezes depender dos recursos disponíveis 
desse percurso. 

• Por exemplo, um percurso com número limitado de funcionários pode 

simplesmente declarar que cada grupo é esperado que acompanhe o grupo à frente 

ou que cada grupo é esperado jogar dentro de um determinado limite de tempo, 

enquanto outro percurso pode conseguir ter uma ou mais pessoas no percurso 

para monitorizar o ritmo de jogo e, quando necessário, falar com grupos que estão 

a ficar para trás. 

• A aplicação de uma tal política é normalmente melhor tratada através de medidas 

disciplinares. Tais sanções são distintas das Regras de Golfe e é uma questão para a 

Comissão Técnica escrever e interpretar quaisquer dessas sanções. 

 
(2) Política de Código de Conduta 

• Para jogo geral, uma Comissão Técnica pode publicar um aviso na área da 
clubhouse informando que tipos de comportamento ou vestuário não são aceitáveis 
naquele percurso, incluindo em determinadas áreas. 

• A aplicação desta política é normalmente melhor tratada através de medidas 
disciplinares. Tais sanções são distintas das Regras de Golfe e é uma questão para a 
Comissão Técnica escrever e interpretar quaisquer dessas sanções. 

 

4B Suspender Jogo 

Cada Comissão Técnica deve considerar como vai suspender o jogo se for 

determinado que condições meteorológicas o justificam. Uma suspensão de jogo pode 

ser tratada através de uma variedade de métodos, dependendo dos recursos 

disponíveis para o percurso, tais como sinalização aos jogadores através de uma 

buzina ou por notificação pessoal dos jogadores. 
 

4C Providenciar Apoio para Regras 

Os jogadores podem ter perguntas sobre como resolver questões de Regras que 

tenham surgido durante jogo geral. Cada percurso deve identificar uma pessoa ou 

pessoas para lidar com tais questões de Regras. Em muitos casos essa pessoa pode 

ser o profissional ou diretor. Se essa pessoa não está certa da correta decisão, pode 

referir a questão à organização de Regras apropriada para uma resposta. 
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5 Antes da Competição 

Os recursos disponíveis para uma Comissão Técnica irão ser diferentes 

dependendo do percurso ou do nível da competição a ser gerida, e portanto, uma 

Comissão Técnica poderá não conseguir implementar todas as práticas sugeridas. 

Onde tal for o caso, a Comissão Técnica precisará decidir as suas prioridades para 

cada competição. 

O período antes da competição começar é sem dúvida o mais importante em termos 

de preparação para garantir o bom decorrer da competição. Os deveres da Comissão 

Técnica durante este período incluem: 
 

5A Definindo os Termos da Competição 

Os Termos da Competição determinam a estrutura de cada competição incluindo 

quem pode entrar, como entrar, qual vai ser o calendário e formato da competição 

e como vão ser decididos os empates. É da responsabilidade da Comissão Técnica: 

• Definir termos claros e concisos para cada competição. 

• Disponibilizar estes termos aos jogadores antes da competição. 

• Interpretar os termos caso surjam quaisquer questões. 

Salvo em circunstâncias excecionais, a Comissão Técnica deve evitar alterar os 

Termos da Competição uma vez a competição ter começado. 

É da responsabilidade de cada jogador conhecer e cumprir os Termos da 

Competição. 

Exemplo do texto de Termos da Competição pode ser consultado em RandA.org. 

 
(1) Elegibilidade 

A Comissão Técnica pode criar Termos da Competição que restrinjam quem é 

elegível para jogar na competição. 

Requisitos de Género 

Uma competição pode estar limitada a jogadores de um género específico. 

Limites de Idade 

Uma competição pode estar limitada a jogadores dentro de um limite de idade 

específico. Neste caso, é importante especificar a data em que os jogadores têm de 

satisfazer a idade. Alguns exemplos são: 

• Para uma competição júnior em que os jogadores não podem ter mais de 18 

anos, os Termos da Competição podem declarar que um jogador tem de ter 18 

anos ou menos no primeiro dia do ano ou outra data tal como o último dia do 

calendário da competição. 
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• Para uma competição sénior em que os jogadores têm de ter 55 anos ou 
mais, os Termos da Competição podem declarar que um jogador tem de ter 
celebrado o seu 55º aniversário no primeiro dia da competição ou antes. 

Estatuto Amador ou Profissional 

Uma competição pode estar limitada a apenas amadores, profissionais ou permitir 

todos os jogadores. Quando uma competição está aberta a todos, a Comissão 

Técnica deve assegurar que os amadores se identifiquem devidamente e 

renunciem ao seu direito a qualquer prémio monetário antes da competição. 

Limites de Handicap 

A Comissão Técnica pode estabelecer restrições e/ou limites sobre os 

handicaps elegíveis para entrada ou uso numa competição. Estes podem incluir: 

• Estabelecer limites superiores e inferiores para handicaps. 

• Em formatos por equipas, tais como Foursomes ou Four-Ball: 

»  Limitar a diferença máxima entre handicaps de parceiros. A Comissão 

Técnica também pode escolher reduzir o handicap para o jogador com o 

handicap mais alto para cumprir o requisito, ou 

»  Limitar o total máximo de handicaps de parceiros. A Comissão Técnica 

também pode escolher reduzir o handicap para um jogador ou ambos 

jogadores para cumprir o requisito. 

• Para uma competição que é jogada em várias voltas convencionais durantes as 
quais o handicap de um jogador pode mudar, especificar se cada jogador vai 

jogar toda a competição com o handicap como no primeiro dia da 

competição ou se o jogador vai usar o seu handicap revisto para cada volta 

convencional. 

Estatuto de Residência e Filiação 

A Comissão Técnica pode limitar a entrada a jogadores que residam em ou 

tenham nascido num determinado local, estado, país ou outra área geográfica. 

Também pode requerer que todos os jogadores sejam membros de um 

determinado clube, organização ou associação de golfe. 

 
(2) Requisitos de Inscrição e Datas 

Devem ser especificadas a forma de entrar na competição e as datas de início e 

fim para inscrição. 

Exemplos incluem: 

• Método de inscrição, tal como preencher um formulário de inscrição online, 
reenviar um formulário de inscrição por e-mail ou escrever nomes numa 
folha em qualquer altura antes da hora de início do jogador. 

• Como e quando qualquer taxa de inscrição é devida. 
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• Quando as inscrições têm de ser recebidas. A Comissão Técnica pode parar de 
aceitar inscrições numa data específica ou permitir aos jogadores inscrever-se até ao 
dia do evento. 

• O procedimento a ser usado para determinar os jogadores admitidos quando as 
inscrições na competição excederam o limite, tal como aceitar inscrições pela ordem 
recebida, através de prova de qualificação ou com base nos handicaps mais baixos. 

 
(3) Formato, Incluindo Abono de Handicap 

Os seguintes pontos em relação ao formato da competição devem ser especificados 

onde requerido: 

• Datas de jogo ou, se for um evento de jogo por buracos durante um longo período 
de tempo, a data final até à qual cada jogo tem de estar terminado. 

• Modalidade de jogo (por exemplo, jogo por buracos, jogo por pancadas ou jogo por 
pancadas terminando em jogo por buracos). 

• Número e ordem de buracos numa volta convencional. 

• Número de voltas convencionais, incluindo se haverá um corte ("cut"). 

• Se houver um corte ("cut"), quando será feito, se os empates para a posição final são 
divididos e quantos jogadores vão continuar a jogar nas próximas voltas 
convencionais. 

• Quais as áreas de partida a serem usadas. 

• Atribuição dos "stroke index", tal como a ordem dos buracos pela qual as pancadas 
de handicap devem ser dadas ou recebidas. 

• Se vai haver vários flights ou draws e como vão ser organizados, ver Secção 5F(1). 

• Que prémios vão ser atribuídos (incluindo quaisquer restrições de elegibilidade). Para 

competições envolvendo golfistas amadores, a Comissão Técnica deve assegurar que 

prémios para esses amadores estão em linha com o permitido de acordo com as 

Regras do Estatuto Amador e que amadores renunciem antecipadamente ao seu 

direito a receber prémios monetários ou prémios que possam exceder os limites. 

 
(4) Termos para Outras Modalidades de Jogo 

Métodos de Pontuação Alternativos 

Quando a modalidade de jogo é Stableford, Resultado Máximo ou Par/Bogey, os 

Termos da Competição podem necessitar especificar certos aspetos em relação a como 

os pontos vão ser marcados, ou o número máximo de pancadas que um jogador pode 

fazer em cada buraco. 

Stableford 

Stableford é uma modalidade de jogo por pancadas em que pontos são atribuídos a um 

jogador para cada buraco comparando o resultado do jogador com o resultado fixo 

estabelecido para o buraco. O resultado fixo estabelecido é par a menos que a 
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Comissão Técnica estabeleça um resultado fixo diferente (ver Regra 21.1b). 

Se a Comissão Técnica decidir estabelecer um resultado fixo diferente, pode 

defini-lo nos Termos da Competição como bogey, birdie, ou qualquer outro 

resultado fixo. 

Resultado Máximo 

Quando a modalidade de jogo é Resultado Máximo, os Termos da Competição 

devem especificar o número máximo de pancadas que um jogador pode fazer 

em cada buraco (ver Regra 21.2). 

O máximo pode ser definido de uma das seguintes formas: 

• Relativo ao par, tal como duas vezes o par, 

• Um número fixo, tal como 8, 9 ou 10, ou 

• Com referência ao handicap do jogador, por exemplo duplo bogey net. 

Quando considerar qual o máximo a definir para uma competição de Resultado 

Máximo, a Comissão Técnica deve ponderar o seguinte: 

• O par máximo para os buracos a serem jogados. Por exemplo, para um 

percurso de par 3 pode ser apropriado estabelecer o resultado máximo por 

buraco como um resultado fixo de 6; no entanto, se houver par's 5 num 

percurso, então não seria apropriado ter um resultado fixo tão baixo como 6. 

• O padrão dos golfistas que participam. Por exemplo, para uma competição de 

principiantes o resultado máximo deve dar aos jogadores uma oportunidade 

razoável para terminar os buracos mas a um nível que encoraje os jogadores 

a levantar a bola quando tiveram efetiva dificuldade no buraco. 

• Se os resultados são entregues para efeitos de handicap. No caso da 
Comissão Técnica querer que uma competição conte para efeitos de 
handicap, o resultado máximo do buraco não deve ser definido mais baixo 
que duplo bogey net. 

Par/Bogey 

Quando a modalidade de jogo é Par/Bogey, os Termos da Competição devem 

especificar o resultado fixo com o qual é comparado o resultado do jogador 

num buraco para determinar se o jogador ganha ou perde um buraco. Para uma 

competição Par, o resultado fixo é normalmente par, e para uma competição 

Bogey o resultado fixo é normalmente bogey (um acima do par). 

Outras Formas de Jogar 

Existem muitas outras formas de jogar tal como Scrambles e Greensomes. Ver 

Secção 9 e/ou RandA.org para mais informações sobre estas e outras formas de 

jogar. 
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Competições por Equipas 

Quando a modalidade de jogo envolve uma competição por equipas, a Comissão 

Técnica deve considerar se são requeridos Termos da Competição adicionais. 

Exemplos incluem: 

• Quaisquer restrições sobre treinadores ou conselheiros (ver Regra Local Modelo 
Secção 8H). 

• Em jogo por buracos: 

»  Se jogos empatados vão ser aceites ou se têm de ser jogados até um vencedor 

ser determinado. 

»  O número de pontos atribuídos por ganhar ou empatar um jogo. 

»  Se alguns jogos são terminados enquanto outros não podem ser terminados no 

dia marcado devido a fraca luminosidade ou meteorologia, os Termos da 

Competição devem esclarecer como vão ser tratados os jogos terminados e 

incompletos. Por exemplo, a Comissão Técnica pode contar jogos terminados 

como jogados e jogos incompletos para serem tratados como um empate ou 

repetidos numa data posterior. Ou, que todos os jogos são para serem repetidos, 

e cada equipa é livre de alterar a sua equipa original. 

» Se quaisquer restantes jogos vão ser jogados até a uma conclusão logo que uma 

equipa tenha ganho o jogo ou competição. 

• Em jogo por pancadas: 

»  O número de resultados que contam para o resultado total de cada equipa. 

» Se os resultados a serem contados vão ser baseados em 18 buracos ou numa 

base buraco a buraco. 

• Como vai ser decidido um empate na competição global, por exemplo por um play-
off, um método de comparação de resultados ou considerando resultados 
descartados. 

 
(5) Quando Cartão de Resultados Foi Entregue 

Em jogo por pancadas, a Regra 3.3b responsabiliza os jogadores por assegurar a 

exatidão dos seus resultados nos buracos e entregar rapidamente o cartão de 

resultados à Comissão Técnica quando a volta convencional termina. 

A Comissão Técnica deve dizer aos jogadores onde devem ser entregues os cartões 

de resultados, ter alguém disponível para resolver quaisquer potenciais questões que 

os jogadores possam ter com as Regras e validar os resultados. 

Quando possível, deve ser providenciada uma área sossegada e privada para os 

jogadores usarem ao verificar e validar os resultados nos seus cartões de resultados, 

falar com um membro da Comissão Técnica, se necessário, e entregar os seus cartões 

de resultados. 
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Especificar Quando o Cartão de Resultados É Considerado Entregue 

A Comissão Técnica deve especificar quando o cartão de resultados é considerado 

entregue. Opções incluem: 

• Definir a área de resultados e permitir a um jogador fazer alterações no seu 

cartão de resultados até o jogador ter saído dessa área de resultados. Isto 

significa que, mesmo se o jogador entregou o cartão de resultados a um árbitro 

ou "recorder", ainda podem ser feitas alterações enquanto o jogador está na 

área. 

• Providenciar uma caixa para o jogador depositar o cartão de resultados, e neste 

caso é considerado entregue assim que o jogador o coloca na caixa. Esta 

abordagem pode não proteger tanto um jogador de entregar um cartão de 

resultados incorreto, mas pode ser o melhor método quando estão disponíveis 

recursos limitados ou muitos jogadores estão a terminar ao mesmo tempo. 

(por exemplo, quando há um início em shotgun). 

Pedindo aos Jogadores que Forneçam Outras Informações nos Cartões 

de Resultados 

A Comissão Técnica pode pedir que jogadores ajudem a Comissão Técnica 

completando tarefas relacionadas com o cartão de resultados que são da 

responsabilidade da Comissão Técnica. A Comissão Técnica não pode aplicar uma 

penalidade a um jogador de acordo com as Regras de Golfe se não cumprir este 

pedido ou cometer um erro ao fazê-lo, mas a Comissão Técnica pode aplicar uma 

sanção disciplinar para um jogador que não cumpre repetidamente esse pedido. Por 

exemplo, a Comissão Técnica pode pedir aos jogadores para: 

• Somar os resultados ou, numa competição Four-Ball, determinar o resultado que 
conta para o lado. 

• Escrever os pontos marcados para cada buraco no cartão de resultados em 

Stableford. 

• Escrever se o buraco foi ganho, perdido ou empatado em Par/Bogey. 

• Escrever detalhes específicos no cartão de resultados tais como nome, data e 
nome da competição. 

Da mesma forma, a Comissão Técnica pode solicitar que os jogadores ajudem a 

Comissão Técnica inserindo os seus resultados num sistema informático no final da 

volta convencional, mas um jogador não deve ser penalizado de acordo com as 

Regras de Golfe se não cumprir este pedido ou cometer um erro ao fazê-lo. Mas a 

Comissão Técnica pode aplicar uma sanção disciplinar, por exemplo num Código de 

Conduta, para um jogador que não cumpre repetidamente esse pedido. 

 
(6) Como Empates Vão Ser Decididos 

Em jogo por buracos e jogo por pancadas, os Termos da Competição podem ser 

usados para alterar a maneira pela qual empates são decididos. 
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Jogo por Buracos 

Se um jogo está empatado após o último buraco, o jogo é prolongado um buraco de 

cada vez até haver um vencedor (ver Regra 3.2a(4)), a menos que os Termos da 

Competição indiquem de outro modo. 

Os Termos da Competição devem especificar se o jogo pode terminar com um 

empate ou se o método de play-off vai ser diferente do especificado na Regra 3.2a(4). 

As opções incluem o seguinte: 

• O jogo termina com um empate, 

• O jogo vai ser prolongado começando num buraco específico que não o primeiro 
buraco, ou 

• Haverá um play-off de um número fixo de buracos (por exemplo, 9 ou 18 buracos). 

Num jogo por handicap, a atribuição do "stroke index" como definido pela Comissão 

Técnica deve ser usado para determinar onde as pancadas de handicap devem ser 

dadas ou recebidas em buracos extra a menos que os Termos da Competição 

indiquem de outro modo. 

Um empate num jogo por buracos não deve ser decidido por um play-off em jogo por 

pancadas. 

Jogo por Pancadas 

Os Termos da Competição devem especificar se uma competição pode terminar com 

um empate, ou se haverá um play-off ou comparação de cartões de resultados para 

determinar o vencedor e outras posições finais. 

Um empate em jogo por pancadas não deve ser decidido por um jogo por buracos 

(match). 

Play-off em Jogo por Pancadas 

Se houver um play-off em jogo por pancadas, os Termos da Competição devem 

definir o seguinte: 

• Quando o play-off vai ter lugar, por exemplo se vai começar numa hora específica, 
logo que possível depois do último grupo terminar ou numa data mais tarde. 

• Que buracos vão ser usados para o play-off. 

• O número de buracos nos quais o play-off vai ser jogado, por exemplo, se vai ser um 
play-off buraco a buraco ou por um período mais longo tal como 2, 4 ou 18 buracos, 
e o que fazer se ainda houver um empate depois disso. 

• Na modalidade regular de jogo por pancadas, se um play-off para uma competição 

com handicap se joga em menos de 18 buracos, o número de buracos jogados deve 

ser usado para determinar o número de pancadas a serem deduzidas. Por exemplo, 

se um play-off é jogado num buraco, um dezoito avos dos handicaps deve ser 
deduzido dos resultados para o buraco do play-off. Frações de pancadas de 

handicap devem ser aplicadas de acordo com as regras ou recomendações incluídas 

no Sistema de Handicap em vigor na jurisdição local. 
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• Para play-offs para competições net em que é usada a atribuição do "stroke 

index", tais como competições Four-Ball, Par/Bogey ou Stableford, as pancadas de 

handicap devem ser aplicadas durante os buracos de play-off tal como foram 

consideradas para a competição, usando a atribuição do "stroke index". 

• Os jogadores só são requeridos entregar um cartão de resultados para o play-off 
se a Comissão Técnica os emitir para os jogadores. 

Comparar Cartões de Resultados (Também Conhecido Como "Count-

Back" do Cartão de Resultados) 

Se um play-off não é viável ou desejado, os Termos da Competição podem especificar 

que quaisquer empates vão ser decididos por comparação de cartões de resultados. 

Mesmo quando o vencedor de uma competição vai ser decidido por um play-off, 

outras posições na competição podem ser decididas por comparação de cartões de 

resultados. O método de comparação de cartões de resultados também deve 

acautelar o que vai acontecer se este procedimento não originar um vencedor. 

Um método de comparação de cartões de resultados é para determinar o vencedor 

com base no melhor resultado na última volta convencional. Se os jogadores 

empatados têm o mesmo resultado na última volta convencional ou se a competição 

consistiu em uma única volta convencional, determinar o vencedor com base no 

resultado nos últimos nove buracos, últimos seis buracos, últimos três buracos e 

finalmente o 18º buraco. Se ainda há um empate, então serão considerados por sua 

vez os últimos seis buracos, três buracos e último buraco dos primeiros nove 

buracos. Se a volta convencional tem menos de 18 buracos, o número de buracos 

usado na comparação de resultados pode ser ajustado. 

Se este processo não originar um vencedor, a Comissão Técnica pode considerar a 

competição um empate, ou alternativamente pode decidir o vencedor aleatoriamente 

(tal como atirando uma moeda ao ar). 

A comparação de cartões de resultados também é conhecida como um "count-back" 

de cartões ou um play-off de cartões de resultados. 

Considerações Adicionais: 

• Se este método é usado numa competição com um início em múltiplas áreas de 
partida, é recomendado que os "últimos nove buracos, últimos seis buracos, etc." 
sejam os buracos 10-18, 13-18, etc. 

• Para competições net em que não é usada a atribuição do "stroke index" tal como 

definido pela Comissão Técnica, tal como jogo por pancadas individual, se é usado 

o cenário dos últimos nove, últimos seis, últimos três buracos, deve ser deduzido 

do resultado para esses buracos metade, um terço, um sexto, etc. dos handicaps. 

Frações de pancadas de handicap devem ser aplicadas de acordo com as regras ou 

recomendações incluídas no Sistema de Handicap em vigor na jurisdição local. 

• Em competições net em que é usada a atribuição do "stroke index" tal como 
definido pela Comissão Técnica, tal como jogo por pancadas Four-Ball, Par/Bogey 
ou competições Stableford, devem ser aplicadas pancadas de handicap em 
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conformidade com como as mesmas foram aplicadas para a competição. 

 
(7) Quando o Resultado da Competição é Final 

É importante para a Comissão Técnica clarificar nos Termos da 

Competição quando e como o resultado da competição é final pois isto vai 

afetar como a Comissão Técnica vai resolver quaisquer questões de Regras 

que ocorram depois do jogo estar concluído tanto em jogo por buracos 

como em jogo por pancadas (ver Regra 20). 

Jogo por Buracos 

Exemplos de quando os Termos da Competição podem mencionar que o 

resultado de um jogo é final incluem: 

• Quando o resultado é registado num quadro de resultados oficial ou 
outro local identificado, ou 

• Quando o resultado é reportado a uma pessoa identificada pela Comissão Técnica. 

Quando um jogo é determinado ser final logo que o resultado é 

registado num painel de resultados oficial, a Comissão Técnica pode 

assumir a responsabilidade por registar o nome do vencedor no painel 

de resultados ou pode passar essa responsabilidade 

para os jogadores. Em alguns casos, o painel de resultados oficial será uma 

estrutura proeminente e noutros casos pode ser uma folha de papel na 

loja de golfe ou vestiário. 

Nos casos em que um árbitro foi nomeado pela Comissão Técnica para 

acompanhar um jogo, qualquer anúncio do resultado do jogo pelo árbitro 

no green final não é o anúncio oficial a menos que tal tenha sido indicado 

nos Termos da Competição. 

Jogo por Pancadas 

Exemplos de quando os Termos da Competição podem mencionar que a 

competição em jogo por pancadas pode ser encerrada incluem: 

• Todos os resultados foram publicados no painel de resultados ou painel informativo, 

• Os vencedores foram anunciados numa entrega de prémios, ou 

• O troféu foi atribuído. 

Em qualificações em jogo por pancadas seguidas de jogo por buracos, a 

Regra 20.2e(2) estipula que a parte de jogo por pancadas da competição 

esteja encerrada quando o jogador deu a pancada de partida para iniciar 

o seu primeiro jogo por buracos. 
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(8) Alterando Termos da Competição Após a Competição Ter Iniciado 

Os Termos da Competição determinam a estrutura da competição e uma vez a 

competição iniciada, os termos podem ser alterados apenas em circunstâncias muito 

excecionais. 

Um exemplo de uma situação em que os Termos da Competição não devem ser 

alterados: 

• Como os jogadores começam uma volta convencional com a expetativa de que vai 

ser jogado um determinado número de buracos e podem basear o seu jogo nisso, 

o número de buracos a serem jogados numa volta convencional não deve ser 

alterado uma vez aquela volta convencional tenha começado. Por exemplo, se 

mau tempo resultar na suspensão do jogo depois de todos os jogadores terem 

completado 9 buracos de uma volta convencional de 18 buracos, a Comissão 

Técnica não deve anunciar os resultados com base em apenas 9 buracos. 

Exemplos de situações em que há circunstâncias especiais e os Termos da 

Competição podem ser alterados: 

• Se circunstâncias tais como mau tempo afetam o número de voltas convencionais 

que podem ser jogadas no tempo disponível, o número de voltas convencionais a 

serem jogadas, ou o número de buracos em quaisquer voltas convencionais ainda 

não iniciadas, pode ser alterado para adaptar as circunstâncias. Do mesmo modo, 

se essas circunstâncias significam que o formato planeado não pode ser adaptado 

no tempo disponível, o formato da competição pode ser alterado. 

• O método para decidir empates não deve ser alterado a menos que haja 

circunstâncias excecionais. Por exemplo, se o método de decidir um empate para 

uma competição de jogo por pancadas foi mencionado ser play-off buraco a 

buraco, mas mau tempo significou que esse play-off não era possível, a Comissão 

Técnica pode alterar o método de decidir o empate para uma comparação do 

cartão de resultados. 

 
(9) Anti-Doping 

Os Termos da Competição podem requerer que os jogadores cumpram com uma 

política anti-doping. Cabe à Comissão Técnica escrever e interpretar a sua própria 

política anti-doping, embora o órgão dirigente nacional possa normalmente dar 

orientação no desenvolvimento dessa política. 
 

5B Marcando o Percurso 

Quando prepara uma competição, a Comissão Técnica deve certificar-se que o 

percurso está corretamente marcado e avivar quaisquer marcas que possam ser 

usadas para jogo geral, ou alterá-las se necessário. Enquanto não há tipicamente uma 

maneira "certa" para marcar um percurso, não marcá-lo corretamente ou não marcá-

lo de todo pode levar a situações em que um jogador não consegue proceder de 

acordo com as Regras ou a Comissão Técnica será forçada a tomar decisões 

enquanto o jogo está a decorrer que podem resultar em jogadores serem tratados de 

forma diferente. 
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A Secção 2 dá orientação detalhada e recomendações sobre como marcar o percurso 

para jogo geral, mas também se aplica igualmente a competições e deve ser 

referenciada pela Comissão Técnica quando prepara para competições. 

Onde são feitas alterações às marcas no percurso para uma competição, a Comissão 

Técnica deve assegurar que estas são claramente comunicadas a quaisquer jogadores 

que jogam regularmente no percurso de modo a não se confundirem e 

inadvertidamente procederem incorretamente. 

Para além da informação na Secção 2, a Comissão Técnica pode desejar considerar os 

seguintes itens: 

 
(1) Fora de Limites 

A Comissão Técnica é responsável por assegurar que todos os limites estão marcados 

corretamente. É boa prática pintar um pequeno círculo branco à volta da base de cada 

estaca branca ou outro objeto que define os limites que pode ser movido durante o 

jogo para que este possa ser reposto no seu local original. Se estão a ser usadas 

linhas ou pontos pintados para marcar um limite, estes devem ser avivados para que 

possam ser vistos facilmente. As Regras Locais devem clarificar quaisquer limites que 

são definidos de qualquer outra forma que não estacas ou vedações (ver Regra Local 

Modelo A-1). 

 
(2) Áreas de Penalidade 

Antes de uma competição, a Comissão Técnica pode desejar reavaliar as marcas de 

algumas ou todas as áreas de penalidade. 

• Áreas de penalidade que contenham extensões de água não devem fazer parte da 
área geral, mas os seus limites podem ser ajustados. 

• Outras áreas de penalidade podem ser removidas ou adicionadas, ou os seus limites 

alterados para modificar a dificuldade de um buraco, tal como onde é considerado 

apropriado criar uma penalidade mais severa para uma pancada transviada. Por 

exemplo, a Comissão Técnica pode decidir marcar áreas densas de árvores e 

arbustos como áreas de penalidade para jogo geral, mas não para competições. 

Deve ter-se cuidado ao fazer isto para que seja claramente comunicado a quaisquer 

jogadores que jogam o percurso regularmente de modo a não se confundirem e 

procederem incorretamente. 

• Quando áreas de penalidade são adicionadas ou suprimidas, a Comissão Técnica 

deve consultar as regras ou recomendações incluídas no Sistema de Handicap em 

vigor na jurisdição local para determinar se a alteração terá um impacto na 

Classificação do Percurso em vigor. 

• A cor de algumas áreas de penalidade pode ser alterada de vermelho para amarelo 
ou o inverso. Por exemplo, para determinadas competições pode ser desejável que 
uma área de penalidade próxima de um green seja marcada a amarelo onde 
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a Comissão Técnica não quer permitir a opção de drop da área de penalidade 

no lado do green quando a bola voltou a cair para lá.  Em alguns casos, 

também pode fazer sentido providenciar uma zona de drop como uma opção 

adicional, por exemplo, para o green numa ilha onde os jogadores têm uma 

longa travessia sobre água. 

• Para jogo geral, a Comissão Técnica pode ter usado um número mínimo de 
estacas para marcar áreas de penalidade ou estas podem ter sido retiradas, 
resultando em partes de algumas áreas de penalidade estarem fora da área 
marcada. 

Para competições, todas as estacas devem ser inspecionadas e suplementadas 

se necessário para garantir que as áreas de penalidade estão corretamente 

marcadas para a competição. 

• Quando possível, é boa prática pintar linhas vermelhas ou amarelas à volta das 

áreas de penalidade em vez de apenas depender das estacas. Uma linha vai 

garantir que as áreas corretas estão incluídas ou excluídas, o limite não vai ser 

alterado pela remoção de uma estaca e um jogador vai conseguir determinar 

facilmente onde obter alívio. Tipicamente, quando uma linha foi pintada, são 

necessárias menos estacas. 

 
(3) Bunkers 

Para a maioria dos percursos, a Comissão Técnica não deve precisar de fazer 

nada especial para preparar bunkers para a competição. Estes devem ter sido 

acabados de passar com o ancinho na manhã da competição e os ancinhos 

colocados onde a Comissão Técnica prefere (ver Secção 2D). Se é difícil 

determinar o limite de um bunker, a Comissão Técnica deve considerar se pode 

ser definido mais claramente (quer através de práticas de manutenção, 

marcação ou uma Regra Local) para evitar confusão entre os jogadores e 

árbitros. 

 
(4) Condições Anormais do Percurso e Objetos Integrantes 

A Comissão Técnica deve rever todo o percurso para assegurar que quaisquer 

áreas que devem ser marcadas como terreno em reparação são marcadas 

corretamente. Também deve clarificar o estatuto de quaisquer obstruções ou 

objetos integrantes usando Regras Locais (ver Regra Local Modelo F-1). 

Preferencialmente uma Comissão Técnica deve marcar quaisquer áreas de 

terreno em reparação antes do início de uma competição. Mas uma Comissão 

Técnica pode definir uma área para ser terreno em reparação durante a volta 

convencional em jogo por buracos ou jogo por pancadas se for justificado. 

Onde alívio é dado desta área não marcada durante a volta convencional, a 

Comissão Técnica deve marcar a área como terreno em reparação logo que 

possível para assegurar que todos os outros jogadores no campo têm 

conhecimento do estatuto revisto da área. 
 

 
 

407 



Official Guide Golf 19 pt2 pages v6s03.indd   408 13/07/2018  12:44 

 

 

 

 
 

Antes da Competição 
 
 

(5) Zonas das Quais é Proibido Jogar 

Se houver zonas das quais é proibido jogar no percurso, a Comissão Técnica deve 

certificar-se que estão identificadas corretamente. A Comissão Técnica também pode 

considerar colocar avisos nestas áreas para garantir que os jogadores têm perfeito 

conhecimento que não estão autorizados a jogar das mesmas. 

 
(6) Obstruções Temporárias 

Estruturas temporárias tais como tendas ou bancadas podem ser construídas para 

algumas competições. O estatuto destas estruturas necessita ser clarificado nas 

Regras Locais como Obstruções Fixas ou Obstruções Fixas Temporárias (TIOs). Se 

estas vão ser tratadas como TIOs, deve ser usada a Regra Local relativa a Obstruções 

Fixas Temporárias (ver Regra Local Modelo F-23). Esta Regra Local dá a um jogador 

alívio adicional se houver interferência na linha de visão para que o jogador não seja 

requerido jogar à volta ou por cima da obstrução. 

 
5C Regras Locais (Incluindo Regras de Golfe Modificadas para 

Jogadores Portadores de Deficiência) 

A Comissão Técnica é responsável por decidir se adota quaisquer Regras Locais e por 

certificar-se que estas são consistentes com os princípios incluídos na Secção 8. Uma 

Regra Local é uma modificação de uma Regra ou uma Regra adicional que a Comissão 

Técnica adota para jogo geral ou uma competição particular. A Comissão Técnica 

precisa certificar-se que quaisquer Regras Locais estão disponíveis para os jogadores 

consultarem, seja no cartão de resultados, uma folha em separado, um painel 

informativo ou no website do percurso. 

Quando considerar adotar uma Regra Local, a Comissão Técnica deve ter em mente 

o seguinte: 

• As Regras Locais têm o mesmo estatuto que uma Regra de Golfe para essa 
competição ou percurso, e 

• O uso de Regras Locais deve ser limitado tanto quanto possível e serem usadas 
apenas para lidar com os tipos de situações e políticas cobertas na Secção 8. 

Uma lista completa de Modelos de Regras Locais autorizadas pode ser encontrada no 

início da Secção 8. 

Regras Locais que podem ser adotadas para competições incluem-se nas seguintes 

categorias gerais: 

• Definindo Limites do Percurso e outras Áreas do Percurso (Secções 8A-8D), 

• Definindo Procedimentos de Alívio Especiais (Secção 8E). 

• Definindo Condições Anormais do Percurso e Objetos Integrantes (Secção 8F), 
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• Uso de Equipamento Específico (Secção 8G), 

• Quem Pode Dar Conselho a Jogadores (Secção 8H), 

• Quando e Como Jogadores Podem Treinar (Secção 8I), 

• Procedimentos para Suspensão de Jogo (Secção 8J), e 

• Políticas de Ritmo de Jogo (Secção 8K). 

A Comissão Técnica também deve tomar nota da Secção 8L – Regras Locais Não 

Autorizadas. 

Regras de Golfe Modificadas para Jogadores Portadores de Deficiência 

Um conjunto de Regras Modificadas está disponível para jogadores portadores de 

deficiência. As Regras Modificadas só se aplicam se adotadas pela Comissão Técnica 

e não se aplicam automaticamente a todas as competições envolvendo jogadores 

portadores de deficiência. 

Cabe a cada Comissão Técnica decidir se adota quaisquer das Regras Modificadas 

para jogadores portadores de deficiência que estão a participar na competição. 

O objetivo das Regras Modificadas é permitir a um jogador portador de deficiência 

jogar adequadamente com jogadores que não sejam portadores de deficiência, que 

tenham a mesma deficiência ou tipos de deficiência diferentes. 

Ver as Regras Modificadas para jogadores portadores de deficiência para mais 

informação e orientação. 
 

5D Definindo Áreas de Treino 

Muitos percursos têm áreas de treino específicas, tais como uma para treino de 

jogo comprido e greens de treino para putting, jogo em bunker e chipping. Os 

jogadores estão autorizados a treinar nestas áreas, quer estejam dentro ou fora dos 

limites do percurso. É recomendado que áreas de treino que estejam localizadas no 

percurso sejam especificadas nas Regras Locais para clarificar se os jogadores 

podem praticar nessas áreas antes e depois das suas voltas convencionais. A 

Comissão Técnica pode necessitar definir os limites destas áreas para limitar onde 

os jogadores podem praticar. 

A Comissão Técnica também pode modificar as autorizações em relação a quando 

e onde o treino é permitido como se segue: 

• Uma Regra Local pode permitir treino em partes do percurso limitadas e 

definidas, por exemplo onde não há terreno de treino permanente. Mas, onde tal 

se aplica, é recomendado que jogadores não sejam autorizados a treinar em 

quaisquer greens ou de quaisquer bunkers no percurso. 

• Uma Regra Local pode permitir treinar no percurso em geral, por exemplo: 

»  Se a competição começa tarde no dia e a Comissão Técnica não quer 

restringir os jogadores de jogar o percurso mais cedo no dia, ou 
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»  Se tiver havido uma suspensão de jogo e seria mais eficiente permitir aos 

jogadores executar algumas pancadas de qualquer lado no percurso em vez de os 

trazer de volta à área de treino de jogo comprido. 

• A Regra 5.2 cobre quando o treino é permitido ou proibido antes ou entre voltas 
convencionais numa competição, mas a Comissão Técnica pode adotar uma Regra 
Local para modificar essas provisões (ver Regra Local Modelo I-1). 

• A Regra 5.5 dá à Comissão Técnica a opção de adotar uma Regra Local para proibir 
treino no ou à volta do green do buraco acabado de terminar (ver Regra Local 
Modelo I-2). 

 

5E Áreas de Partida e Localizações dos Buracos 
 

(1) Selecionando Áreas de Partida 

Ao selecionar quais as áreas de partida a usar para uma competição, a Comissão 

Técnica deve procurar equilibrar a dificuldade do percurso com o nível dos jogadores 

em jogo. Por exemplo, não seria aconselhável e poderia ter um impacto significativo 

no ritmo de jogo, escolher uma área de partida que requer um "carry" forçado que 

muitos dos jogadores no campo não são capazes de executar com nada mais do que 

com a sua melhor pancada. 

A Comissão Técnica pode decidir usar para competições áreas de partida diferentes 

das usadas para jogo geral. Se isto for feito, a Comissão Técnica deve consultar as 

regras ou recomendações incluídas no Sistema de Handicaps em vigor na jurisdição 

local para orientação sobre como a Classificação do Percurso pode ser influenciada. 

De outro modo, os resultados podem não ser aceitáveis para submissão para efeitos 

de handicaps. 

As localizações das áreas de partida podem ser alteradas entre voltas convencionais, 

incluindo quando mais do que uma volta convencional é jogada no mesmo dia. 

É boa prática colocar uma pequena marca, tal como um ponto pintado, atrás ou 

debaixo dos marcadores da área de partida para garantir que se eles forem movidos, 

podem ser recolocados na sua posição original. Quando há múltiplas voltas 

convencionais, pode ser usado um número diferente de pontos para cada volta 

convencional. 

Se uma competição está a ser jogada num percurso onde não há sinais a identificar os 

buracos, ou onde a Comissão Técnica decidiu jogar o percurso numa ordem 

diferente, devem ser instalados sinais para identificar claramente os buracos. 

 
(2) Selecionando Localizações dos Buracos 

As localizações dos buracos nos greens podem ter um efeito considerável no 

resultado e no ritmo de jogo durante competições. Muitos fatores entram na seleção 

das localizações dos buracos, com destaque nos seguintes pontos: 
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• Ao selecionar as localizações, deve ser tida em consideração a capacidade dos 
jogadores para que as localizações selecionadas não sejam tão difíceis que abrandem 
significativamente o jogo ou tão fáceis que não desafiem os melhores jogadores. 

• A velocidade dos greens é um factor significativo ao escolher a localização do 
buraco. Enquanto a localização de um buraco pode funcionar bem para um green 
mais lento, pode verificar-se demasiado difícil quando a velocidade dos greens é 
aumentada. 

• A Comissão Técnica deve evitar colocar um buraco num declive onde a bola não vai 

ficar em repouso. Quando os contornos do green permitem, os buracos devem ser 

colocados onde há uma área de dois ou três pés à volta do buraco que é 

relativamente plana para que os putts executados na velocidade correta parem em 

redor do buraco. 

Algumas considerações adicionais incluem: 

• Definir buracos onde há superfície de green suficiente entre o buraco e a frente e 

os lados do green para acomodar a pancada de aproximação a esse buraco em 

particular. Por exemplo, não é recomendado colocar o buraco imediatamente atrás 

de um grande bunker quando é requerida uma pancada de aproximação longa pela 

maior parte dos jogadores em jogo. 

• Equilibrar as localizações dos buracos por todo o percurso relativamente a 
localizações à esquerda, direita, frente e atrás. 

 

5F Draw, Grupos e Horas de Início 
 

(1) O Draw 

Numa competição de jogo por buracos o draw é usado para estabelecer a ordem global 

de jogos e quais jogadores vão integrar cada jogo de primeira ronda. O draw pode ser 

feito de várias maneiras incluindo: 

• Aleatoriamente – Jogadores são escolhidos de forma aleatória e incluídos no draw 
de acordo com a escolha. 

• Resultados de Qualificação – Jogadores podem jogar uma ou mais rondas de 
qualificação. Os jogadores são depois incluídos no draw com base nos seus 
resultados. 

• Handicap – Jogadores podem ser incluídos no draw por handicap de modo a que o 
jogador com o handicap mais baixo jogue com o jogador com o handicap mais alto 
na primeira ronda, o segundo mais baixo contra o segundo mais alto, e assim por 
diante. 

• "Seeding" – Alguns jogadores, tais como um campeão em título, podem ser incluídos 
no draw como cabeças de série em locais específicos, enquanto outros jogadores 
são incluídos aleatoriamente ou através de resultados de qualificação. 

O draw deve ser organizado de modo a que os dois jogadores cabeças de série estejam 

em lados opostos do draw e assim por diante como mostrado na seguinte tabela. 
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Draw de Jogo por Buracos 

 
 

Para efeitos de determinar lugares no draw, empates em rondas de classificação para 

além das mesmas para o último lugar elegível podem ser decididos por: 

• A ordem pela qual os resultados são entregues, com o primeiro resultado a ser 
entregue a receber o número mais baixo disponível e assim por diante, 

• Um play-off de cartões de resultados, ou 

• Um draw aleatório entre os jogadores que estão empatados num resultado 

específico. 

Quando há um empate para o último lugar no draw, a Comissão Técnica pode 

escolher ter um play-off ou adicionar outra ronda de jogos para reduzir os 

participantes a um número par de jogadores. Isto deve ser especificado nos Termos 

da Competição. 

Em alguns eventos, a Comissão Técnica pode escolher colocar o campeão em título 

como cabeça de série. Quando isto é feito, é normal colocar o campeão como 

primeiro ou segundo cabeça de série. A Comissão Técnica também deve decidir se 

vai permitir ao campeão jogar no evento de qualificação e, se for o caso, ele perde o 

direito a ser cabeça de série. 

Múltiplos Draws (também conhecido como Flights ou Divisões) 

Enquanto muitas competições têm todos os jogadores a competir contra todos os 

outros jogadores, há alturas em que uma Comissão Técnica pode escolher dividir a 

competição em múltiplos draws (às vezes chamados flights ou divisões). Isto pode 
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METADE 
SUPERIOR 

METADE 
INFERIOR 

METADE 
SUPERIOR 

METADE 
INFERIOR 

64 QUALIFICADOS 32 QUALIFICADOS 

1 vs. 64 2 vs. 63 1 vs. 32 2 vs. 31 

32 vs. 33 31 vs. 34 16 vs. 17 15 vs. 18 

16 vs. 49 15 vs. 50 8 vs. 25 7 vs. 26 

17 vs. 48 18 vs. 47 9 vs. 24 10 vs. 23 

8 vs. 57 7 vs. 58 4 vs. 29 3 vs. 30 

25 vs. 40 26 vs. 39 13 vs. 20 14 vs. 19 

9 vs. 56 10 vs. 55 5 vs. 28 6 vs. 27 

24 vs. 41 23 vs. 42 12 vs. 21 11 vs. 22 

4 vs. 61 3 vs. 62 16 QUALIFICADOS 

29 vs. 36 30 vs. 35 1 vs. 16 2 vs. 15 

13 vs. 52 14 vs. 51 8 vs. 9 7 vs. 10 

20 vs. 45 19 vs. 46 4 vs. 13 3 vs. 14 

5 vs. 60 6 vs. 59 5 vs. 12 6 vs. 11 

28 vs. 37 27 vs. 38 8 QUALIFICADOS 

12 vs. 53 11 vs. 54 1 vs. 8 2 vs. 7 

21 vs. 44 22 vs. 43 4 vs. 5 3 vs. 6 
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ser de modo a ter jogadores com capacidades similares a competir uns contra os 

outros ou de modo a ter múltiplos vencedores. 

A composição destes draws pode ser determinada por handicap, através de qualificação 

ou por outro método determinado pela Comissão Técnica. A Comissão Técnica deve 

determinar como os draws vão ser definidos nos Termos da Competição. 

Enquanto que os draws podem ser definidos por handicap, não há qualquer requisito 

que o jogo resultante dentro do draw seja uma competição com handicap, pois todos 

os jogadores devem ter relativamente a mesma capacidade. 

Numa competição de jogo por buracos, é boa ideia dimensionar os draws para que não 

seja necessário dar passagens diretas aos jogadores e, preferencialmente, um tamanho 

que signifique que todos os jogadores vão jogar o mesmo número de jogos num 

formato knock-out, tal como 8, 16, 32, 64 ou 128. Se não houver jogadores suficientes 

para preencher o draw final, devem ser dadas passagens diretas aos jogadores até à 

segunda ronda se necessário. Não há qualquer requisito que todos os draws tenham o 

mesmo número de jogadores. Por exemplo, o primeiro draw ou draw de campeonato 

pode ter 32 jogadores enquanto os outros draws podem ter 16. 

 
(2) Horas de Início e Grupos de Jogo 

A Comissão Técnica pode definir as horas de início e grupos ou permitir aos jogadores 

definir eles próprios. 

Quando a Comissão Técnica permite aos jogadores definir a sua própria hora de início, 

tem o mesmo estatuto que uma hora de início definida pela Comissão Técnica (ver 

Regra 5.3a). 

Há muitas considerações em determinar o número de jogadores num grupo e o 

intervalo entre grupos. Quando definir horas de início e grupos, o ritmo de jogo é uma 

consideração importante bem como a quantidade de tempo disponível para jogar. 

Grupos de dois vão jogar mais rápido do que grupos de três ou quatro. Os intervalos 

de início podem ser mais curtos para grupos pequenos. Quando a Comissão Técnica 

escolhe iniciar jogadores em múltiplos buracos (tal como os buracos 1 e 10), é 

importante garantir que os jogadores não vão ter uma espera excessiva se chegarem à 

outra zona de partida antes do último grupo ter começado. 

Quando uma competição de jogo por buracos vai ser jogada durante um período alargado 

e os jogadores num jogo são permitidos acordar quando jogar durante esse período, a 

Comissão Técnica deve: 

• Definir uma data e hora na qual cada jogo tem de estar terminado. 

• Especificar como o resultado do jogo vai ser decidido no caso dos jogadores não 

terminarem o jogo até à data especificada, tal como desclassificando ambos 

jogadores ou passar o jogador nomeado em primeiro ou segundo no draw para a 

ronda seguinte. 
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Em jogo por buracos, a Comissão Técnica define o draw mostrando quem vai jogar em 

cada jogo ou em alternativa, especifica como os jogos vão ser determinados. Quando é 

possível, é melhor para cada jogo ter a sua própria hora de início, mas pode haver 

alturas quando dois jogos vão começar juntos. 

 
(3) Marcadores 

Em jogo por pancadas, um jogador ou lado precisam sempre de ter alguém, para além 

do jogador ou um membro do lado, para marcar o cartão de resultados. A Comissão 

Técnica pode especificar ou restringir quem pode ser o marcador para cada jogador 

especificando que o marcador deve ser um jogador na mesma competição e grupo, 

um jogador com um handicap, ou de alguma outra forma. 

Num formato em que dois ou mais parceiros competem juntos como um lado (por 

exemplo, numa competição Foursomes ou Four-Ball), eles não estão autorizados a ser 

o marcador do lado. Onde o número de lados para um formato de parceiros não é 

par, a Comissão Técnica pode precisar encontrar um marcador para um lado jogando 

sozinho ou escolher ter um grupo contendo três lados. 

 
(4) Áreas de Início 

A Comissão Técnica pode definir uma área específica na ou perto da primeira área de 

partida onde os jogadores têm de estar presentes e preparados para jogar na hora de 

início (ver Regra 5.3a). 

Isto pode ser definido por linhas pintadas no solo, por cordas ou de alguma outra 

forma. 
 

5G Política de Ritmo de Jogo 

A Comissão Técnica pode definir a sua própria Política de Ritmo de Jogo adotada 

como uma Regra Local (ver Regra 5.6b). Na prática, a natureza dessa Política vai 

depender do número de membros da Comissão Técnica disponíveis para a 

implementar (ver Secção 8K). 

As Políticas de Ritmo de Jogo podem conter: 

• Um tempo máximo para terminar uma volta convencional, um buraco ou série de 
buracos ou uma pancada. 

• Uma definição de quando o primeiro grupo está fora de posição e quando cada 
outro grupo está fora de posição em relação ao grupo jogando na sua frente. 

• Quando e como um grupo ou jogadores individuais podem ser monitorizados ou 

cronometrados. 

• Se e quando os jogadores podem ser avisados que estão a ser cronometrados ou 
tiveram um mau tempo. 

• A estrutura de penalidades para infrações a esta Política. 
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A Comissão Técnica é responsável por certificar-se que uma competição é jogada 

a um ritmo de jogo rápido. O que é considerado um ritmo rápido pode ser 

diferente com base no percurso, número de inscrições e número de jogadores 

em cada grupo. Para fazer isto: 

• A Comissão Técnica deve adotar uma Regra Local que defina uma Política de 
Ritmo de Jogo (ver Regra 5.6b). 

• Uma tal Política deve pelo menos definir um tempo máximo para concluir a 
volta convencional ou partes da volta convencional. 

• A Política deve estipular quaisquer penalidades para quando o jogador não 
cumpre a Política. 

• A Comissão Técnica também deve ter conhecimento de outras ações que 
possa tomar para ter um impacto positivo no ritmo de jogo. Estas incluem: 

»  Práticas de gestão tais como reduzir o tamanho dos grupos, aumentar os 

intervalos de início e introduzir intervalos adicionais para início entre 

grupos (starter’s gaps). 

»  Ter em consideração alterações fundamentais à configuração do percurso, 

tais como alargar fairways, reduzir a espessura ou comprimento do rough, 

ou reduzir a velocidade dos greens. Quando tais alterações são feitas ao 

percurso, a Comissão Técnica deve consultar as regras ou recomendações 

incluídas no Sistema de Handicap em vigor na jurisdição local, para avaliar o 

impacto no Rating do Percurso emitido e seguir os procedimentos para 

fazer quaisquer ajustes necessários. 
 

5H Política de Código de Conduta 

A Comissão Técnica pode estabelecer as suas próprias normas de conduta do 

jogador num Código de Conduta adotado como uma Regra Local (ver Regra 

1.2b). Se a Comissão Técnica não definir um Código de Conduta, fica 

restringida a penalizar jogadores por conduta imprópria ao usar a Regra 1.2a. A 

única penalidade disponível para um ato que é contrário ao espírito do jogo de 

acordo com essa Regra é desclassificação (ver Secção 5H(4) para mais 

informação). 

 
(1) Definindo um Código de Conduta 

Ao definir um Código de Conduta, a Comissão Técnica deve ter em 

consideração o seguinte: 

• Quando definir limites ou proibir ações de um jogador através de um Código 

de Conduta, a Comissão Técnica deve ter em consideração as diferentes 

culturas dos jogadores. Por exemplo, algo que pode ser considerado 

comportamento impróprio numa cultura pode ser aceitável noutra. 

• A estrutura da penalidade que se vai aplicar para uma infração ao Código (ver 
Secção 5H(2) para um exemplo). 
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• Quem vai ter a autoridade para decidir penalidades e sanções. Por exemplo, pode 

ser o caso que apenas certos membros da Comissão Técnica têm a autoridade para 

aplicar tais penalidades ou um número mínimo de membros da Comissão Técnica 

necessita estar envolvido em tomar tal decisão ou qualquer membro da Comissão 

Técnica tem autoridade para tomar tal decisão. 

• Se houver um processo de reclamação. 

A Comissão Técnica pode incluir o seguinte dentro de um Código de Conduta: 

• Uma proibição a jogadores entrarem em todas ou especificadas zonas das quais é 

proibido jogar. 

• Detalhes específicos de comportamento inaceitável pelo qual um jogador pode ser 
penalizado durante uma volta convencional, por exemplo: 

» Não cuidar do percurso, por exemplo não passar com o ancinho nos bunkers ou 

não repor ou encher divots. 

» Linguagem inaceitável. 

» Mau trato de tacos ou do percurso. 

» Ser desrespeitoso para outros jogadores, árbitros ou espetadores. 

• Um código de indumentária. 

A Comissão Técnica pode incluir no Código de Conduta que será dado um aviso para 

a primeira infração ao Código e não uma penalidade, a menos que a Comissão 

Técnica considere a infração grave o suficiente. 

Uma Comissão Técnica necessita determinar se o Código de Conduta se aplica ao 

caddie de um jogador, e se o jogador pode ser penalizado de acordo com o Código 

por acções do seu caddie durante a volta convencional. 

Não seria apropriado penalizar um jogador de acordo com um Código de Conduta 

por uma infração de um código de espetador pela família ou apoiantes do jogador. 

Por exemplo, numa competição júnior em que os familiares não estão autorizados a 

andar no fairway, ou dentro de uma distância especificada dos competidores, o 

jogador não deve ser penalizado por qualquer infração por um espetador. 

 
(2) Determinando Penalidades por Infração ao Código 

Quando determinar as sanções e estrutura da penalidade que vai aplicar-se, a 

Comissão Técnica deve considerar o seguinte: 

• Se vai haver um sistema de avisos antes de qualquer penalidade ou outra sanção ser 
imposta. 

• Se as sanções vão ser de natureza disciplinar ou envolvem penalidades de acordo 
com as Regras. 

 
 
 

 
416 



Official Guide Golf 19 pt2 pages v6s03.indd   417 13/07/2018  12:44 

 

 

 

 
 

Antes da Competição 
 

 

• Se a penalidade para cada infração vai ser definida como uma pancada de 
penalidade, a penalidade geral, ou se as penalidades vão aumentando. A 
Comissão Técnica não deve usar quaisquer outros tipos de penalidades que 
possam aplicar-se ao resultado de um jogador. 

• Se o Código vai permitir desclassificação por má-conduta grave ao não cumprir 
as normas do Código. 

• Se uma penalidade vai aplicar-se automaticamente sempre que um jogador 
infringe uma das suas normas ou se essa penalidade vai ser deixada ao critério da 
Comissão Técnica. 

• Se penalidades diferentes vão aplicar-se por infração a diferentes aspetos do 
Código. 

• Sanções disciplinares que uma Comissão Técnica pode impor incluindo recusar 

permitir ao jogador entrar numa ou mais competições futuras geridas pela 

Comissão Técnica ou requerer que o jogador jogue numa determinada hora do 

dia. Tais sanções são distintas das Regras de Golfe e é uma questão para a 

Comissão Técnica escrever e interpretar quaisquer dessas sanções. 

 
(3) Exemplo de Estrutura de Penalidade para um Código de Conduta 

As seguintes estruturas modelo de penalidade dão um exemplo de como a 

Comissão Técnica pode escolher penalizar infrações de um Código de Conduta 

na Regra Local. 

A Comissão Técnica pode decidir implementar essa estrutura de penalidade sem 

um aviso ou sanção para uma primeira infração, ou pode dar penalidades 

diferentes para cada item dentro do Código de Conduta. Por exemplo, certas 

infrações podem resultar em uma pancada de penalidade, com outras infrações 

resultando na penalidade geral. 

Modelo de Estrutura de Penalidade 

• Primeira infração ao Código de Conduta – aviso ou sanção da Comissão 

Técnica 

• Segunda Infração – uma pancada de penalidade 

• Terceira infração – penalidade geral 

• Quarta infração ou qualquer má conduta grave – desclassificação. 

(4) Espírito do Jogo e Má Conduta Grave 

De acordo com a Regra 1.2a, uma Comissão Técnica pode desclassificar um 

jogador por má conduta grave por agir contrariamente ao espírito do jogo. Isto 

aplica-se quer haja ou não um Código de Conduta adotado para uma competição. 

Quando decidir se um jogador é culpado de má conduta grave, a Comissão 

Técnica deve considerar se a ação do jogador foi intencional e se o ato foi 

significativo o suficiente para justificar desclassificação sem dar primeiro um 
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aviso e/ou aplicar outras penalidades quando um Código de Conduta é adotado. 

Exemplos de ações que podem justificar desclassificação de acordo com a Regra 1.2a 

podem ser encontrados em Interpretação 1.2a/1. 
 

5I  Informação para Jogadores e Árbitros 
 

(1) Regras Locais 

A Comissão Técnica deve assegurar que quaisquer Regras Locais são divulgadas para os 

jogadores verem, seja numa folha separada entregue na primeira área de partida (às vezes 

referida como um "Aviso aos Jogadores"), no cartão de resultados, num painel 

informativo ou no website do percurso. 

Muitas organizações que gerem múltiplas competições criam um documento que contém 

todas as Regras Locais usadas habitualmente em todas as suas competições. 

Historicamente, este documento tem sido impresso em cartão e é conhecido como um 

"Hard Card". 

Se os jogadores são requeridos a jogar bolas na Lista de Bolas Homologadas (ver Regra 

Local Modelo G-3) ou usar tacos na Lista de Cabeças de Driver Homologadas (ver 

Regras Local Modelo G-1) ou que cumpram as especificações de marcas de sulcos e 

punções (ver Regra Local Modelo G-2), a Comissão Técnica deve considerar 

disponibilizar as listas aos jogadores para consulta ou dar acesso às bases de dados online 

aplicáveis. 

 
(2) Folhas de Grupos ou Draw 

Devem ser emitidas folhas que indiquem os grupos para a volta convencional em conjunto 

com as suas horas de início e colocadas em locais onde os jogadores as possam consultar. 

Enquanto os jogadores recebem frequentemente o seu grupo por via eletrónica ou 

podem verificá-lo num website, esta informação também deve estar disponível no 

percurso para que os jogadores possam reconfirmar a sua hora de início. 

 
(3) Folhas de Localização dos Buracos 

A Comissão Técnica pode desejar dar aos jogadores uma folha que lhes mostre a posição 

dos buracos nos greens. Estes podem ser círculos com a distância da frente do green e 

do lado mais próximo, um papel com apenas os números ou um conjunto de desenhos 

mais detalhado do green e das áreas circundantes com a indicação da localização. 

 
(4) Cartões de Resultados Incluindo Atribuições de Índice de Pancadas de 

Handicap 

A Comissão Técnica é responsável por publicar no cartão de resultados ou em qualquer 

outro lado que seja visível (por exemplo, próximo da primeira área de partida) a ordem 

dos buracos nos quais serão dadas ou recebidas pancadas de handicap. Esta atribuição vai 

ser usada para jogos com handicap e em algumas formas de jogo por pancadas com 

resultado net tais como Four-Ball, Stableford, Resultado Máximo (quando o resultado 
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máximo está ligado ao resultado net do jogador) e competições Par/Bogey. 

Para orientação em como determinar a ordem, consulte as regras ou 

recomendações incluídas no Sistema de Handicap em vigor na jurisdição local. 

Jogo por Buracos – Num jogo com handicap, a Comissão Técnica deve clarificar 

o seguinte nos Termos da Competição: 

• Se se aplica a diferença total entre handicaps ou uma percentagem da 
diferença. 

• O stroke index a ser usado para identificar a ordem dos buracos em que os 
jogadores vão dar ou receber pancadas de handicap. 

Onde a Comissão Técnica autorizou que um jogo comece num buraco que não 

o 1º, a Comissão Técnica pode alterar a tabela de atribuição do stroke index 

para esses jogos. 

Jogo por Pancadas – Numa competição de resultados net, a Comissão Técnica 

deve determinar as atribuições de handicap de acordo com as regras ou 

recomendações incluídas no Sistema de Handicap em vigor na jurisdição local. 

Por exemplo, se vai ser aplicado o handicap total, ou uma percentagem do 

handicap. 

 
(5) Ritmo de Jogo e Políticas de Código de Conduta 

Cópias das políticas de Ritmo de Jogo e Código de Conduta devem estar 

disponíveis para os jogadores antes da competição começar. Quando os 

jogadores não estão familiarizados com estas políticas, a Comissão Técnica pode 

desejar revê-las com os jogadores antes da competição. 

Os árbitros e outros que vão aplicar estas políticas devem ser treinados e 

munidos com materiais adicionais, tais como horários ou guiões com a 

linguagem específica que eles devem usar para informar os jogadores sobre 

avisos ou possíveis infrações. 

 
(6) Plano de Evacuação 

Cada Comissão Técnica deve considerar como evacuar os jogadores em caso 

de mau tempo severo ou outra emergência. Se for considerado necessário, 

pode ser criado um plano de evacuação e providenciado aos jogadores. 

Informação adicional pode ser encontrada na Regra Local Modelo J-1. 
 

 

6 Durante a Competição 

Assim que a competição tenha começado, a Comissão Técnica é responsável 

por assegurar que os jogadores têm a informação necessária para jogar de 

acordo com as Regras e por ajudá-los na aplicação das Regras. 
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6A Começando 

Antes de iniciar a volta convencional, deve ser fornecida aos jogadores toda a 

informação que eles necessitam para serem capazes de jogar o percurso de acordo com 

as Regras. 

Em jogo por pancadas, cada jogador deve receber um cartão de resultados e, em 

competições net tais como Stableford, Resultado Máximo ou Four-Ball, este deve incluir 

a atribuição do stroke index de handicap tal como definido pela Comissão Técnica. 

Quando a Comissão Técnica tiver preparado documentos adicionais, deve disponibilizá-

los aos jogadores antes da volta convencional e, se possível, antes dos jogadores 

chegarem à primeira área de partida para que eles tenham um tempo razoável para lê-

los. Estes podem incluir: 

• Regras Locais. 

• Política de Ritmo de Jogo. 

• Código de Conduta. 

• Plano de Evacuação. 

Dependendo dos recursos existentes, a Comissão Técnica pode escolher disponibilizar 

os documentos num único local para os jogadores lerem, por exemplo num painel 

informativo ou website. De outro modo estes podem ser distribuídos aos jogadores antes 

de iniciarem a sua volta convencional. 

Quando os recursos permitem, a Comissão Técnica deve ter um "starter" na área de 

partida para garantir que os jogadores têm toda a informação que necessitam e que 

começam a horas. 

Quando chega a hora para o grupo iniciar, o "starter" deve fazer sair o primeiro jogador 

na hora marcada. Se tal não for possível devido à localização do grupo à frente (tal como 

quando estão atrasados pela procura de uma bola), a hora real de início deve ser anotada 

para que a Comissão Técnica possa usar essa informação quando aplicar a política de 

ritmo de jogo. 

A Comissão Técnica deve adotar um método consistente para lidar com situações 

quando os jogadores possam estar atrasados ao chegar à sua primeira área de partida. 

Isto pode incluir ter membros da Comissão Técnica ou outros a tentar localizar os 

jogadores em falta ou ter uma contagem decrescente em frente aos outros jogadores 

que estão presentes para que seja claro para todos quando o jogador está atrasado. É 

boa prática ter um relógio com a hora oficial próximo da área de partida e que todos os 

agentes acertem os seus relógios pela mesma hora. 
 

6B O Percurso 
 

(1) Manutenção do Percurso Durante Volta Convencional 

Enquanto é preferível ter toda a manutenção no percurso concluída antes do primeiro 

grupo chegar a cada buraco, para ter a certeza que todos os jogadores jogam 
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o percurso nas mesmas condições, por vezes isto não é possível. Onde a manutenção 

do percurso, tal como corte de greens, fairways ou rough, ou a passagem com o 

ancinho nos bunkers, decorre durante uma volta convencional, os resultados da 

competição mantêm-se como jogados. 

Enquanto a Comissão Técnica deve tentar marcar todas as áreas que justifiquem 

serem marcadas como terreno em reparação antes da competição começar, vai haver 

alturas quando áreas não são detetadas até o jogo ter começado. Também vai haver 

alturas quando a meteorologia, veículos, jogadores ou espetadores podem causar 

danos adicionais no percurso.  Nestes casos, a Comissão Técnica pode decidir marcar 

as áreas como terreno em reparação. A decisão de marcar uma área deve ser tomada 

independentemente de um jogador já ter jogado dessa área. 

 
(2) Definindo Localizações de Buracos e Áreas de Partida 

Numa competição de jogo por pancadas, todos os jogadores devem jogar o percurso 

com os marcadores da área de partida e buracos posicionados nos mesmos locais. A 

Comissão Técnica deve evitar mover quaisquer marcadores da área de partida ou 

buracos depois dos grupos terem jogado um buraco, mas pode haver situações em 

que isto não pode ser evitado ou em que eles são movidos por qualquer outra pessoa 

por engano. 

Área de Partida Fica Inutilizável Após Início de Volta Convencional 

Se uma área de partida ficar coberta por água temporária ou não for utilizável por 

alguma outra razão após a volta convencional ter começado, a Comissão Técnica 

pode suspender o jogo ou transferir a área de partida se isto puder ser feito sem dar 

a qualquer jogador uma vantagem ou desvantagem significativa. 

Marcadores da Área de Partida ou Buraco Movidos 

Se marcadores da área de partida ou o buraco forem movidos por um funcionário do 

percurso, ou se marcadores da área de partida forem movidos por um jogador ou 

qualquer outra pessoa, a Comissão Técnica deve determinar se quaisquer jogadores 

tiveram uma vantagem ou desvantagem significativa. Se for o caso, a volta 

convencional deve geralmente ser declarada nula e sem efeito. Se o percurso não 

tiver sido alterado significativamente e nenhum jogador teve uma vantagem ou 

desvantagem significativa, a Comissão Técnica pode escolher manter a volta 

convencional. 

Movendo a Posição do Buraco Devido à Dificuldade da Posição 

Em jogo por pancadas, se se tornar aparente durante uma volta convencional que um 

buraco está posicionado de tal forma que a bola não vai parar próximo do buraco 

devido ao declive da encosta, o que resultou em vários jogadores executarem um 

número excessivo de putts, a Comissão Técnica tem várias opções disponíveis. 

A Comissão Técnica deve ter em consideração todos os fatores, incluindo a 

dificuldade da posição, quantos jogadores concluíram o jogo do buraco e onde o 

buraco está na volta convencional, e tomar o plano de ação que considera ser o mais 

justo para todos os jogadores. Por exemplo: 
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• Continuar com o jogo com a posição do buraco inalterada pressupondo que as 
condições são as mesmas para todos os jogadores na competição. 

• Manter o buraco na mesma posição mas tomar algumas ações para melhorar a 
situação tal como regando o green entre grupos. 

• Declarar a volta convencional nula e sem efeito e fazer todos os jogadores 
iniciar novamente a volta convencional com o buraco reposicionado. 

• Suspender o jogo, reposicionar o buraco e fazer os jogadores que jogaram o 

buraco regressar após a conclusão das suas voltas convencionais para repetir o 

buraco, O resultado para o buraco para estes jogadores é o resultado 

conseguido após o buraco estar reposicionado. 

• Fazer todos os jogadores ignorar o seu resultado para o buraco em questão e 
jogar um buraco adicional (seja no percurso da competição ou em qualquer 
outro lado) para o seu resultado para o buraco. 

As duas últimas opções devem ser tomadas apenas em circunstâncias extremas 

porque podem alterar a volta convencional para alguns ou todos os jogadores. 

Em jogo por buracos, a Comissão Técnica pode mover o buraco entre jogos. 

Reposicionando Buraco Após Bola Já Posicionada Próximo no Green 

Se uma bola está no green quando o buraco foi danificado, a Comissão Técnica 

deve tentar reparar o buraco para que este cumpra com a definição de "buraco". 

Se isto não for possível, os jogadores podem concluir o buraco com o buraco no 

seu estado danificado. 

Não é desejável reposicionar o buraco antes de todos os jogadores no grupo 

terem concluído o jogo do buraco. No entanto, a Comissão Técnica pode 

transferir o buraco numa posição próxima similar se tal é necessário para 

assegurar o correto jogar do jogo. Se isto é feito antes dos jogadores no grupo 

terem concluído o buraco, a Comissão Técnica deve requerer qualquer jogador 

cuja bola está no green que reposicione a sua bola numa posição que é 

comparável à que a pancada anterior tinha originalmente dado ao jogador. Para 

uma bola que fica fora do green, a Comissão Técnica deve requerer que essa bola 

seja jogada como estiver. 
 

6C Providenciando Assistência de Regras a Jogadores 

Uma Comissão Técnica pode nomear árbitros para ajudar com a gestão de uma 

competição. Um árbitro é um agente nomeado pela Comissão Técnica para 

decidir questões de facto e aplicar as Regras. 

 
(1) Árbitros em Jogo por Buracos 

Em jogo por buracos, os deveres e autoridade de um árbitro dependem do papel 

a ele atribuído: 
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• Quando Nomeado para Um Jogo para Toda a Volta Convencional. 

Como o árbitro está com o jogo ao longo da volta convencional, ele é 

responsável por agir sobre qualquer infração às Regras que ele veja ou 

lhe seja comunicada (ver Regra 20-1b(1) e a definição de "árbitro"). 

• Quando Nomeado para Múltiplos Jogos ou para Determinados 

Buracos ou Secções do Percurso.  Como o árbitro não é nomeado 

para acompanhar o jogo ao longo da volta convencional, ele deve 

evitar envolver-se num jogo a menos que: 

»  Um jogador num jogo peça ajuda com as Regras ou solicite uma 

decisão (ver Regra 20.1b(2)). Quando emitir uma decisão a pedido de 

um jogador, o árbitro deve sempre confirmar que o pedido para a 

decisão foi feito atempadamente (ver Regras 20.1b(2) e 20.1b(3)). 

» Um jogador ou jogadores num jogo podem estar a infringir a Regra 

1.2b (Código de Conduta), Regra 1.3b(1) (Dois ou Mais Jogadores 

Acordam Deliberadamente Ignorar qualquer Regra ou Penalidade 

que eles Sabem que se Aplica), Regra 5.6a (Atraso de Jogo 

Injustificado) ou Regra 5.6b (Ritmo Rápido de Jogo). 

»  Um jogador chega atrasado à sua primeira área de partida (ver Regra 5.3). 

»  A procura de um jogador por uma bola atinge os três minutos (ver 

Regra 5.6a e definição de "bola perdida"). 

 
(2) Árbitros em Jogo por Pancadas 

Em jogo por pancadas: 

• Um árbitro é responsável por agir sobre qualquer infração às Regras 
que ele vê ou lhe é comunicada. 

• Isto aplica-se quer o árbitro seja nomeado para um grupo para toda a 
volta convencional ou para monitorizar múltiplos grupos ou certos 
buracos ou partes do percurso. 

 
(3) Limitando o Papel de Membros da Comissão Técnica e Árbitros 

A Comissão Técnica é a pessoa ou grupo responsável pela competição ou 

pelo percurso, mas dentro dessa Comissão Técnica: 

• O papel de alguns membros pode ser limitado. 

• Algumas decisões podem requerer o acordo de membros específicos. 

• Algumas responsabilidades podem ser delegadas em pessoas 
fora da Comissão Técnica. 
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Exemplos incluem: 

• Especificando que apenas certos membros da Comissão Técnica podem impor uma 
Política de Ritmo de Jogo monitorizando e cronometrando jogadores ou grupos, e 
decidindo quando dar avisos ou penalidades. 

• Informando que é necessário um mínimo de três membros da Comissão Técnica 
para decidir que um jogador deve ser desclassificado por uma infração grave de má-
conduta de acordo com a Regra 1.2. 

• Dando autoridade ao profissional, diretor ou outra pessoa designada a tomar 
decisões em nome da Comissão Técnica. 

• Autorizando o chefe da equipa de manutenção a suspender o jogo em nome da 
Comissão Técnica. 

• Evitando que um membro da Comissão Técnica que está a competir numa 
competição tome a decisão de suspender o jogo durante essa competição. 

• Limitando quais os árbitros que têm a autoridade para definir uma área não 
marcada para ser terreno em reparação durante uma competição. 

A Comissão Técnica pode limitar os deveres de um árbitro em jogo por pancadas ou 

jogo por buracos (tal como quando acredita que isto vai ajudar a tomar decisões 

consistentes para todos os jogadores) identificando itens que podem ser tratados 

apenas pela Comissão Técnica ou por um determinado conjunto de árbitros. 

Exemplos destes itens são: 

• Declarando uma parte do percurso como sendo terreno em reparação. 

• Impondo uma Política de Ritmo de Jogo monitorizando e cronometrando jogadores 
ou grupos, e decidindo quando dar avisos ou penalidades. 

• Desclassificando jogadores por má-conduta grave de acordo com a Regra 1.2. 

(4) Árbitro Autoriza Jogador a Infringir uma Regra 

A decisão de um árbitro é final e por isso, se um árbitro autoriza um jogador a 

infringir uma Regra por engano, o jogador não vai ser penalizado. Mas ver Regra 

20.2d e Secção 6C(10) ou 6C(11) para situações em que o erro pode ser corrigido. 

 
(5) Árbitro Avisa Jogador Prestes a Infringir Regra 

Enquanto um árbitro não é obrigado a avisar um jogador que está prestes a infringir 

uma Regra, é altamente recomendável que um árbitro deva fazê-lo sempre que 

possível de modo a evitar que um jogador receba uma penalidade. Um árbitro que age 

de acordo com a recomendação facultando informação sobre as Regras de modo a 

evitar infrações às Regras deve fazê-lo uniformemente a todos os jogadores. 
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Mas, em jogo por buracos em que o árbitro não foi nomeado para um jogo para 

toda a volta convencional, ele não tem autoridade para intervir. O árbitro não 

deve avisar o jogador a menos que seja solicitado, e se o jogador infringir a 

Regra, o árbitro não deve aplicar a penalidade sem o adversário requerer uma 

decisão. 

 
(6) Desacordo com Decisão do Árbitro 

Se um jogador discorda da decisão de um árbitro em jogo por buracos ou jogo 

por pancadas, o jogador não tem geralmente direito a uma segunda opinião, seja 

de outro árbitro ou da Comissão Técnica (ver Regra 20.2a), mas o árbitro cuja 

decisão é questionada pode concordar em obter uma segunda opinião. 

A Comissão Técnica pode adotar uma política permitindo sempre uma segunda 

opinião a todos os jogadores onde eles discordem da decisão de um árbitro. 

 
(7) Como Resolver Questões de Facto 

Resolver questões de facto está entre as ações mais difíceis solicitadas a um 

árbitro ou à Comissão Técnica. 

• Em todas as situações envolvendo questões de facto, deve ser feita a 

resolução da dúvida à luz de todas as circunstâncias relevantes e avaliação do 

peso da evidência, incluindo o saldo das probabilidades onde aplicável. 

Quando a Comissão Técnica não consegue determinar os factos 

satisfatoriamente, deve tratar a situação de uma forma que seja razoável, justa 

e consistente com a forma como situações similares são tratadas de acordo 

com as Regras. 

• O testemunho dos jogadores envolvidos é importante e deve ser tomado em 
consideração. 

»  Em algumas situações em que os factos não são decisivos, a dúvida deve ser 

resolvida a favor do jogador cuja bola está envolvida. 

»  Noutras, a dúvida deve ser resolvida contra o jogador cuja bola está 

envolvida. 

• Não há um processo definido para avaliar o testemunho dos jogadores ou 

atribuir o peso a ser dado a tal testemunho e cada situação deve ser tratada 

de acordo com as suas características. A ação correta depende das 

circunstâncias em cada caso e deve ser deixada ao critério do árbitro ou da 

Comissão Técnica. 

• Quando um jogador foi requerido que determine um sítio, ponto, linha, área 

ou localização de acordo com as Regras, a Comissão Técnica deve determinar 

se o jogador usou juízo razoável ao fazê-lo. Se for o caso, essa decisão será 

aceite mesmo se, depois da pancada ser executada, se demonstrar que a 

determinação estava errada (ver Regra 1.3b(2)). 
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• O testemunho de quem não faz parte da competição, incluindo espetadores, 

deve ser considerado e avaliado. Também é apropriado usar imagens de 

televisão e similares para ajudar a resolver dúvidas, embora a norma de olho nu 

deva ser aplicada ao usar tal evidência (ver Regra 20.2c). 

• É importante que quaisquer questões de facto sejam resolvidas atempadamente 

de forma que a competição possa prosseguir de forma organizada. Deste modo, 

o árbitro pode estar limitado a avaliar atempadamente a evidência disponível. 

Quaisquer decisões desse tipo podem ser revistas mais tarde pelo 

árbitro ou pela Comissão Técnica se evidências adicionais ficarem disponíveis 

após a decisão inicial. 

Se um juízo é feito por um árbitro, o jogador tem o direito a prosseguir com base 

nessa decisão quer seja uma interpretação das Regras de Golfe ou uma resolução 

de uma questão de facto. Em situações que surjam em ambas as circunstâncias, se 

a decisão se verificar incorreta, a Comissão Técnica pode ter a autoridade para 

fazer uma correção (ver Regra 20.2d e Secção 6C(10) ou 6C(11)). 

No entanto, em todas as circunstâncias, incluindo ambos jogo por buracos e jogo 

por pancadas, o árbitro ou Comissão Técnica estão limitados na sua capacidade de 

fazer correções pelas orientações contidas na Regra 20.2d. 

Onde há uma questão relacionada com as Regras em que é a palavra de um 

jogador contra a de outro e o peso da evidência não favorece qualquer jogador, 

deve ser dado o benefício da dúvida ao jogador que executou a pancada ou cujo 

resultado está envolvido. 

 
(8) Estado Correto do Jogo Não Determinável 

Se dois jogadores terminam o seu jogo mas não estão de acordo com o resultado, 

devem referir o assunto à Comissão Técnica. 

A Comissão Técnica deve reunir todas as provas disponíveis e tentar averiguar o 

correto estado do jogo.  Se, depois de fazer isto, não for capaz de determinar o 

correto estado do jogo, a Comissão Técnica deve resolver a situação da maneira 

mais justa, o que pode significar decidir que o jogo deve ser repetido se possível. 

 
(9) Lidando com Decisão Quando Jogador Procede de Acordo com 

Regra Não Aplicável 

Quando um jogador procede de acordo com uma Regra que não se aplica à sua 

situação e depois executa uma pancada, a Comissão Técnica é responsável por 

determinar a Regra a aplicar de modo a tomar uma decisão baseada nas ações do 

jogador. 

Por exemplo: 

• Um jogador obteve alívio afastando de um objeto que define os limites de 
acordo com a Regra 16.1b. Ele procedeu de acordo com uma Regra não 
aplicável. Como a Regra 19.1 (Bola Injogável) requer que o jogador tenha 
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decidido proceder de acordo com a mesma antes de obter alívio, a Comissão 

Técnica não pode aplicar a Regra 19 às ações do jogador. Como não havia uma 

Regra que permitisse ao jogador levantar a sua bola em tal situação, a Comissão 

Técnica deve determinar que a Regra 9.4 se aplica e nenhuma das Exceções 

salva o jogador da penalidade. 

• Um jogador decidiu que a sua bola estava injogável numa área de penalidade, 

deixou-a cair (drop) de acordo com o procedimento da opção b ou c da Regra 

19.2 e jogou a bola de dentro da área de penalidade. Como a Regra 17.1 é a 

única Regra que permite ao jogador levantar a sua bola para alívio numa área de 

penalidade, a Comissão Técnica deve determinar que a Regra 17 se aplica e 

decidir em conformidade. Como resultado, o jogador é considerado como 

tendo jogado de um local errado (ver Regra 14.7) e, além disso, recebe uma 

pancada de penalidade de acordo com a Regra 17.1. 

• A bola de um jogador estava em água temporária que ele confundiu com uma 

área de penalidade. O jogador efetuou um drop e jogou uma bola de acordo 

com o procedimento na Regra 17.1d(2). Como a Regra 16.1b era a única Regra 

que permitia ao jogador levantar a sua bola para alívio nessa situação, a 

Comissão Técnica deve determinar que a Regra 16.1b se aplica e decidir em 

conformidade. Como resultado, assumindo que o jogador não deixou cair uma 

bola dentro e jogou de uma área que estivesse de acordo com a Regra 16.1b, o 

jogador é considerado como tendo jogado de um local errado (ver Regra 14.7). 

• Um jogador não conhecia a localização da sua bola original mas assumiu, sem 

conhecimento ou certeza provável, que estava em terreno em reparação. O 

jogador deixou cair e jogou outra bola de acordo com as Regras 16.1e e 16.1b. 

Como o jogador não conhecia a localização da sua bola original, nestas 

circunstâncias, a Regra 18.1 era a única Regra de acordo com a qual o jogador 

podia ter prosseguido. Por isso, a Comissão Técnica deve determinar que a 

Regra 18.1 se aplica e decidir em conformidade. Como resultado, o jogador é 

considerado como tendo colocado uma bola em jogo de acordo com penalidade 

de pancada e distância e de ter jogado de um local errado (ver Regra 14.7) e, 

além disso, recebe a penalidade de pancada e distância de acordo com a Regra 

18.1. 

 
(10) Lidando com Decisões Erradas em Jogo por Buracos 

De acordo com a Regra 20.2a, um jogador não tem direito a recorrer da decisão de 

um árbitro. Mas, se uma decisão de um árbitro ou da Comissão Técnica é mais 

tarde considerada errada, a decisão deve ser corrigida se possível de acordo com as 

Regras (ver Regra 20.2d). Esta secção clarifica quando uma decisão incorreta deve 

ser corrigida em jogo por buracos. 

Correção de Decisão Incorreta de um Árbitro Durante Jogo 

• Um árbitro não deve corrigir uma decisão incorreta depois de qualquer dos 
jogadores executar outra pancada num buraco. 
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• Se não forem executadas mais pancadas num buraco depois de ter sido proferida 
uma decisão, um árbitro não deve corrigir uma decisão incorreta logo que qualquer 
dos jogadores execute uma pancada da próxima área de partida. 

• De outro modo, uma decisão incorreta de um árbitro deve ser corrigida. 

• Numa situação em que uma decisão incorreta pode ser corrigida, se a decisão 

incorreta resultou em um ou mais jogadores levantar a sua bola, o árbitro é 

responsável por orientar os jogadores a recolocar as suas bolas e concluir o 

buraco, com a decisão correta aplicada. 

• Os princípios acima também se aplicam onde um árbitro não penalize um jogador 
por uma infração a uma Regra devido a incompreensão do resultado de um buraco. 

»  Por exemplo, um árbitro não avisa um jogador de uma penalidade de perda de 

buraco por uma infração à política de ritmo de jogo pois ele acredita que o 

jogador já tinha perdido o buraco. No buraco seguinte, o árbitro fica a saber que 

o jogador não tinha perdido o buraco. Se o jogador ou o adversário executou 

uma pancada da área de partida desse buraco seguinte, o árbitro já não pode 

corrigir o erro. 

Correção de Decisão Incorreta Tomada no Último Buraco do Jogo antes 

do Resultado Ser Final 

Onde um árbitro toma uma decisão errada no último buraco de um jogo, esta deve 

ser corrigida em qualquer altura até o resultado de jogo ser final, ou se o jogo 

prossegue para buracos extra, até qualquer jogador executar uma pancada da próxima 

área de partida. 

Decisão de Árbitro Incorreta em Jogo Resulta em Jogador Executando 

Pancada de Local Errado 

Se um jogador em jogo por buracos prossegue com base numa decisão de um árbitro, 

a qual envolve deixar cair uma bola e jogar de um local errado e a Comissão Técnica 

toma depois conhecimento da decisão incorreta, aplicam-se os seguintes princípios: 

• A menos que esteja envolvida uma infração grave, ou o jogador tenha tido uma 

desvantagem significativa devido a jogar de um local errado, é demasiado tarde para 

corrigir a decisão logo que o jogador tenha executado uma pancada do local 

errado. As pancadas executadas depois da decisão incorreta mantêm-se sem 

penalidade por jogar do local errado. 

• Se está envolvida uma infração grave ou o jogador teve uma desvantagem 

significativa devido a jogar de um local errado, a Comissão Técnica deve corrigir o 

erro se o adversário ainda não tiver executado a sua próxima pancada no buraco 

correspondente. De outro modo, é demasiado tarde para corrigir a decisão. 

• Se está envolvida uma infração grave e o adversário não executa uma pancada no 
buraco depois da decisão ser anunciada, a Comissão Técnica deve corrigir a 
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decisão se nenhum jogador executou uma pancada da próxima área de partida ou, 

no caso do último buraco do jogo, antes do resultado do jogo ser final. De outro 

modo, é demasiado tarde para corrigir a decisão. 

• Se está envolvida uma infração grave e é demasiado tarde para corrigir a decisão, 
as pancadas executadas após a decisão incorreta mantêm-se sem penalidade. 

 
(11) Lidando com Decisões Erradas em Jogo por Pancadas 

Um jogador não tem direito a recorrer da decisão de um árbitro (ver Regra 20.2a). 

Mas, se uma decisão de um árbitro ou da Comissão Técnica é mais tarde considerada 

errada, a decisão deve ser corrigida se possível de acordo com as Regras (ver Regra 

20.2d). Esta secção clarifica quando uma decisão incorreta deve ser corrigida em jogo 

por pancadas. 

Correção de Decisão Incorreta de um Árbitro Durante Jogo por Pancadas 

Quando possível, um árbitro deve corrigir uma decisão incorreta em jogo por 

pancadas que envolve a aplicação incorreta de uma penalidade ou não aplicação de 

uma penalidade, desde que a competição não tenha terminado (ver Regra 20.2e). 

Jogador em Jogo por Pancadas Avisado Incorretamente Que Pancada Não 

Conta 

Quando um árbitro em jogo por pancadas avisa um jogador incorretamente que a sua 

pancada não conta e para jogar outra vez sem penalidade, a decisão prevalece e o 

resultado do jogador com a pancada repetida é o resultado do jogador para o buraco. 

Jogador em Jogo por Pancadas Executa Pancada de Local Errado Devido a 

Decisão Incorreta; Procedimento para Jogador Quando Erro É Descoberto 

Em jogo por pancadas quando um jogador procede com base numa decisão de um 

árbitro, a qual envolve deixar cair uma bola e jogar de um local errado e a Comissão 

Técnica toma depois conhecimento da decisão incorreta do árbitro, aplicam-se os 

seguintes princípios: 

• A menos que esteja envolvida uma infração grave, ou o jogador tenha tido uma 

desvantagem significativa devido a jogar de um local errado, é demasiado tarde 

para corrigir a decisão e as pancadas executadas depois da decisão incorreta 

mantêm-se sem penalidade por jogar do local errado. 

• Se está envolvida uma infração grave ou o jogador teve uma desvantagem 

significativa devido a jogar de um local errado, e o jogador não executou uma 

pancada para iniciar outro buraco ou, para o último buraco da volta convencional, 

antes de entregar o seu cartão de resultados, a Comissão Técnica deve corrigir a 

decisão. A Comissão Técnica deve indicar ao jogador para cancelar a pancada 

executada do local errado e quaisquer pancadas subsequentes e proceder 

corretamente. O jogador não recebe qualquer penalidade por jogar de um local 

errado. Se for demasiado tarde para corrigir a decisão, as pancadas executadas 

depois da decisão incorreta mantêm-se sem penalidade por jogar do local errado. 
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Árbitro Dá ao Jogador Informação Incorreta; Jogador Age com Base na 

Informação em Jogo Subsequente 

Espera-se que os jogadores reconheçam quando tenham infringido uma Regra e sejam 

honestos ao aplicar penalidades a si mesmos (ver Regra 1.3b). Mas se um árbitro der 

ao jogador informação incorreta sobre as Regras, o jogador tem o direito de agir com 

base nessa informação no seu jogo subsequente. 

Consequentemente, a Comissão Técnica pode ser solicitada a julgar tanto a duração 

do direito do jogador quanto o seu resultado correto quando, como resultado de 

proceder de acordo com as informações incorretas fornecidas, o jogador está sujeito 

a uma penalidade de acordo com as Regras. 

Nestas situações, a Comissão Técnica deve resolver o assunto de qualquer maneira 

que considere mais justa, à luz dos factos e com o objetivo de garantir que nenhum 

jogador recebe uma vantagem ou desvantagem indevida. Em casos em que a 

informação incorreta afeta significativamente os resultados da competição, a 

Comissão Técnica pode não ter opção a não ser cancelar a volta convencional. São 

aplicáveis os seguintes princípios: 

• Orientação geral sobre as Regras 

Quando um membro da Comissão Técnica ou um árbitro fornecem informação 

errada relativa a orientação geral sobre as Regras, o jogador não deve ficar isento 

de penalidade. 

• Decisão específica 

Quando um árbitro toma uma decisão específica que é contrária às Regras nessa 

situação particular, o jogador fica isento de penalidade. A Comissão Técnica deve 

estender esta isenção pela duração da volta convencional em circunstâncias em que 

o jogador procede incorretamente por sua conta, exatamente da mesma maneira 

como aconselhado anteriormente por um árbitro na volta convencional. No 

entanto, essa isenção termina se, nessa volta convencional, o jogador se apercebe 

do procedimento correto ou vê as suas ações serem questionadas. 

Por exemplo, um jogador pede ajuda a um árbitro ao obter alívio de uma área de 

penalidade vermelha e o árbitro diz ao jogador incorretamente que deve efetuar 

um drop outra vez porque o seu stance está na área de penalidade. Se o jogador 

efetuar outra vez um drop por essa mesma razão quando obtém alívio de uma área 

de penalidade vermelha três buracos depois, a Comissão Técnica não deve 

penalizar o jogador por jogar de um local errado. 

• Orientação sobre Regras Locais ou Termos da Competição 

Quando um membro da Comissão Técnica ou um árbitro dá informação incorreta 

ou se uma Regra Local ou Termo da Competição está em vigor, o jogador deve 

ficar isento de penalidade por agir com base nessainformação. Esta isenção aplica-se 

para a duração da volta convencional a menos que tenha sido corrigida mais cedo, 
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e neste caso, a isenção deve terminar nesse momento. 

Por exemplo, se o jogador é informado por um árbitro que são permitidos 

instrumentos de medição de distâncias que medem a distância de jogo efetiva, 

embora a Regra Local que proíbe o seu uso esteja em vigor, esse jogador não 

incorre numa penalidade por medir a distância de jogo efetiva durante a volta 

convencional. No entanto, se a Comissão Técnica toma conhecimento da 

decisão incorreta, o jogador deve ser informado do erro o mais rápido 

possível. 

• Decisão sobre equipamento 

Quando um membro da Comissão Técnica ou um árbitro decidem que um 

taco não homologado é conforme, o jogador fica isento de penalidade por 

usar o taco. Esta isenção aplica-se para a duração da competição a menos que 

tenha sido corrigida mais cedo, e neste caso, a isenção termina com a 

conclusão da volta convencional durante a qual foi feita a correção. 

Jogador Levanta Bola Sem Autoridade Devido a Má Compreensão 

das Instruções do Árbitro 

Se um jogador levanta a sua bola quando não é permitido fazê-lo como 

resultado de má compreensão das instruções de um árbitro, não há penalidade, 

e a bola tem de ser recolocada a menos que o jogador proceda de acordo com 

outra Regra. 

Por exemplo, a bola de um jogador fica em repouso encostrada a uma 

obstrução móvel e ele pede alívio. Um árbitro avisa o jogador corretamente que 

a obstrução pode ser removida de acordo com a Regra 15.2 e que o sítio da 

bola deve ser marcado no caso desta se mover durante a remoção da 

obstrução. O jogador marca a posição da bola e levanta-a antes do árbitro o 

poder impedir. 

O jogador seria normalmente penalizado com uma pancada de acordo com a 

Regra 9.4 por levantar a sua bola onde não era permitido, mas, desde que o 

árbitro aceite que o jogador não compreendeu a instrução, a bola é recolocada 

sem penalidade. 

Jogador Avisado Incorretamente por Árbitro para Continuar com 

Bola Provisória 

Um jogador tinha razão para jogar uma bola provisória da área de partida e 

encontra a sua bola original numa área de penalidade. O jogador é depois 

instruído incorretamente por um árbitro que tem de continuar com a bola 

provisória e termina o buraco com a bola provisória. O jogador não incorre em 

qualquer penalidade por jogar uma bola errada (a bola provisória, que o jogador 

estava obrigado a abandonar de acordo com a Regra 18.3c). 
 
 
 

431 



Official Guide Golf 19 pt2 pages v6s03.indd   432 13/07/2018  12:44 

 

 

 

 
 

Durante a Competição 
 
 

Se a Comissão Técnica depois se apercebe da decisão errada, deve decidir que o resultado 

do jogador para o buraco consiste na pancada da área de partida com a bola original mais o 

número de pancadas que o jogador executou para concluir o buraco com a bola provisória 

após a decisão incorreta, com a segunda pancada com a bola provisória sendo a segunda 

pancada do jogador no buraco. No entanto, se tivesse sido claramente injustificado para o 

jogador ter jogado a bola original da área de penalidade, ele também tem de adicionar uma 

pancada de penalidade ao resultado para o buraco de acordo com a Regra 17.1. 

Comissão Técnica Profere Decisão Incorreta Quando Jogador Jogou Duas Bolas 

De Acordo Com A Regra 20.1c(3); Quando Decisão Pode Ser Corrigida 

Em jogo por pancadas, um jogador joga duas bolas de acordo com a Regra 20.1c(3), 

reporta os factos à Comissão Técnica, e a Comissão Técnica diz ao jogador para pontuar 

com a bola incorreta. Esse erro é uma decisão incorreta e não um erro administrativo. Por 

isso, a Regra 20.2d aplica-se e a resposta depende de quando a Comissão Técnica toma 

conhecimento da sua decisão incorreta: 

• Se a Comissão Técnica toma conhecimento da decisão incorreta antes da competição 
encerrar, deve corrigir a decisão alterando o resultado do buraco em questão para o da 
bola correta. 

• Se a Comissão Técnica toma conhecimento da decisão incorreta depois da competição 

estar encerrada, o resultado com a bola incorreta permanece o resultado do jogador 

para o buraco em questão. De acordo com a Regra 20.2d, essa decisão é final assim que 

a competição estiver encerrada. 

Penalidade de Desclassificação Aplicada Por Engano a Vencedor do Evento; 

Erro Descoberto Depois de Dois Outros Jogadores Jogarem Play-Off para 

Primeiro Lugar 

Se, como resultado de uma decisão errada da Comissão Técnica, o legítimo vencedor de 

uma competição é desclassificado e dois outros jogadores jogam play-off para o primeiro 

lugar, o melhor procedimento depende de quando a Comissão Técnica se apercebe do seu 

erro. 

Se a Comissão Técnica toma conhecimento da sua decisão incorreta antes do resultado da 

competição ser final, a Comissão Técnica deve corrigir a decisão incorreta anulando a 

penalidade de desclassificação e declarando o jogador como sendo o vencedor. Se a 

Comissão Técnica toma conhecimento da decisão incorreta depois do resultado da 

competição ser final, o resultado mantém-se, com o jogador desclassificado. 

Aplicação de Penalidade de Desclassificação em Competição na Qual Nem 

Todos os Resultados Usados para Determinar Vencedor 

Num cenário tal como uma competição por equipas com múltiplas voltas convencionais de 

jogo por pancadas quando nem todos os resultados dos jogadores contam para o resultado 

da equipa numa volta convencional, o resultado de um jogador não pode contar para a 

volta convencional quando ele é desclassificado mas pode contar para outras voltas 

convencionais.  Por exemplo, quando dois resultados de três membros da equipa contam, 

se um jogador é desclassificado na primeira de quatro voltas convencionais, a 

desclassificação aplica-se apenas à primeira volta convencional e os seus resultados nas 

restantes voltas convencionais ainda podem ser usados. 

432 



Official Guide Golf 19 pt2 pages v6s03.indd   433 13/07/2018  12:44 

 

 

 

 
 

Durante a Competição 
 
 

Isto aplica-se a todas as competições nas quais nem todos os resultados são 

usados para determinar o vencedor (por exemplo, uma competição individual 

na qual o jogador conta os seus três melhores resultados de quatro voltas 

convencionais). 

Se um jogador é desclassificado por uma infração à Regra 1.3b ou ao Código de 

Conduta da Comissão Técnica, cabe à Comissão Técnica determinar se a 

desclassificação deve ser para a volta convencional ou toda a competição. 

 
(12) Combinando Jogo por Buracos e Jogo por Pancadas 

A combinação de jogo por buracos e jogo por pancadas é desaconselhada pois 

certas Regras são substancialmente diferentes entre os dois formatos. Mas vai 

haver alturas quando os jogadores pedem para combinar as duas modalidades 

de jogo ou, tendo feito isso por sua conta, requerem uma decisão. A Comissão 

Técnica deve envidar os seus melhores esforços para apoiar os jogadores nestas 

alturas e deve usar as seguintes orientações ao fazê-lo. 

Quando jogadores pedem para combinar jogo por buracos e jogo por 

pancadas 

Se uma Comissão Técnica escolhe permitir aos jogadores jogar um jogo por 

buracos enquanto competem numa competição de jogo por pancadas, é 

recomendado que os jogadores sejam avisados que as Regras para jogo por 

pancadas aplicam-se completamente. Por exemplo, não são permitidas 

concessões e se um jogador joga fora de vez, o outro não tem a opção de 

cancelar a pancada. 

Quando jogadores requerem uma decisão tendo combinado jogo por 

buracos e jogo por pancadas 

Se a Comissão Técnica é solicitada para uma decisão quando os jogadores 

combinaram jogo por buracos e jogo por pancadas, esta deve aplicar as Regras 

de Golfe como se aplicariam a jogo por buracos e jogo por pancadas 

separadamente. Por exemplo, se um jogador não concluiu um buraco por 

qualquer razão, então ele é desclassificado da competição de jogo por pancadas 

por uma infração à Regra 3.3c. Mas, para Stableford, Resultado Máximo e 

Par/Bogey ver Regras 21.1c(2), 21.2c e 21.3c(2) respetivamente. 
 

6D Impondo Ritmo de Jogo 

Onde uma política de Ritmo de Jogo está em vigor para uma competição, é 

importante que a Comissão Técnica compreenda e imponha ativamente a 

política para assegurar que os jogadores aderem à política e o jogo prossegue 

de maneira ordeira. 

Para mais informação e exemplos de políticas, ver Regra Local Modelo Secção 

8K. 
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6E Suspensões e Recomeços 
 

(1) Suspensões de Jogo Imediatas e Normais 

Há dois tipos de suspensões de jogo que uma Comissão Técnica pode ordenar, cada 

uma com requisitos diferentes para quando os jogadores têm de parar o jogo (ver 

Regra 5.7b). 

• Suspensão imediata (tal como quando há perigo iminente). Se a Comissão Técnica 

declarar uma suspensão imediata do jogo, todos os jogadores têm de parar de jogar 

imediatamente e não podem executar outra pancada até a Comissão Técnica 

recomeçar o jogo. 

• Suspensão normal (tal como por escuridão ou percurso injogável). Se a Comissão 
Técnica suspende o jogo por razões normais, o que acontece depois depende se 
um grupo está entre dois buracos ou a jogar um buraco. 

A Comissão Técnica deve usar uma forma de sinalizar uma suspensão imediata que é 

diferente da usada para uma suspensão normal. Os sinais a serem usados devem ser 

comunicados aos jogadores nas Regras Locais. 

Ver Regra Local Modelo J-1 – Métodos para Suspender e Recomeçar Jogo. 

Quando o jogo está suspenso, a Comissão Técnica vai precisar de avaliar se os 

jogadores devem ser deixados em posição no percurso ou trazidos de volta para a 

clubhouse. 

Quer uma suspensão seja imediata ou normal, a Comissão Técnica deve recomeçar o 

jogo quando for possível fazê-lo. Os jogadores vão recomeçar o jogo de onde pararam 

(ver Regra 5.7c). 

 
(2) Decidindo Quando Suspender e Recomeçar Jogo 

Decidir quando o jogo deve ser suspenso e depois recomeçado podem ser decisões 

difíceis para uma Comissão Técnica. Uma Comissão Técnica deve tomar em 

consideração as seguintes orientações: 

Relâmpagos 

A Comissão Técnica deve usar quaisquer meios que tenha à disposição para 

determinar se há perigo de relâmpagos e tomar as ações que pensa serem 

apropriadas. Os jogadores também podem parar o jogo por sua iniciativa quando 

acreditam que há perigo de relâmpagos (ver Regra 5.7a). 

Quando a Comissão Técnica conclui que não há mais perigo de relâmpagos e ordena 

que o jogo seja recomeçado, os jogadores têm de recomeçar o jogo. Ver 

Interpretação 5.7c/I para o que fazer se um jogador recusa começar porque sente que 

ainda há perigo de relâmpagos. 
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Visibilidade 

É recomendado que, se as áreas de queda da bola já não estão visíveis para os 

jogadores (por exemplo, devido a nevoeiro ou escuridão), o jogo deve ser 

suspenso. Do mesmo modo, se os jogadores forem incapazes de ler a linha de 

jogo num green devido a falta de visibilidade, o jogo deve ser suspenso. 

Água 

Se toda a área à volta de um buraco está coberta por água temporária e não 

pode ser removida, em jogo por pancadas o percurso deve ser considerado 

injogável e a Comissão Técnica deve suspender o jogo de acordo com a Regra 

5.7. 

Em jogo por buracos, se a água não pode ser removida, a Comissão Técnica 

pode suspender o jogo ou mudar de lugar o buraco. 

Vento 

Várias bolas serem movidas pelo vento pode ser uma razão para suspender o 

jogo, mas apenas uma ou duas bolas movidas devido ao vento num green não 

justificaria normalmente a Comissão Técnica suspender o jogo. No green há 

Regras em vigor para ajudar os jogadores a evitar receber penalidades ou terem 

vantagem se a bola é soprada para mais próximo do buraco ou desvantagem se 

a bola é soprada para mais longe do buraco (ver Regras 9.3 e 13.1). 

A Comissão Técnica apenas deve considerar suspender o jogo devido a vento 

se há várias ocorrências de bolas a mover-se e jogadores estão a ter problemas 

a recolocar a bola no sítio do qual foi soprada, ou pelos menos razoavelmente 

próximo desse sítio se a bola não permanece em repouso no sítio original. 

 
(3) Recomeço do Jogo 

Quando o jogo vai ser retomado depois de uma suspensão, os jogadores vão 

retomar o jogo de onde pararam (ver Regra 5.7d). 

A Comissão Técnica deve estar preparada para considerar o seguinte: 

• Se os jogadores foram evacuados do percurso, se os jogadores devem ter 
tempo para aquecimento antes de recomeçarem o jogo. 

• Se as áreas de treino foram encerradas durante a suspensão, quando elas 
devem ser reabertas para dar aos jogadores tempo suficiente para se 
prepararem para jogar. 

• Como levar os jogadores de volta às suas posições no percurso. 

• Como garantir que todos os jogadores estão de volta à posição antes de 
recomeçar o jogo. Isto pode incluir ter membros da Comissão Técnica em 
posição para observar e reportar quando todos os jogadores tiverem 
regressado. 
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(4) Cancelar ou Não Volta Convencional 

Jogo por Buracos 

Um jogo por buracos não deve ser cancelado logo que tenha iniciado pois ambos 

jogadores num jogo estão a jogar nas mesmas condições, sem um ter uma vantagem 

sobre o outro. 

Se os jogadores param o jogo por acordo como permitido na Regra 5.7a ou a 

Comissão Técnica sente que as condições são tais que o jogo deve ser suspenso, o 

jogo deve recomeçar de onde foi suspenso. 

Numa competição por equipas, se alguns jogos são terminados enquanto outros não 

podem ser terminados no dia marcado devido a fraca luminosidade ou tempo, os 

Termos da Competição devem esclarecer como vão ser tratados os jogos terminados 

e incompletos (ver Secção 5A(4)). Por exemplo: 

• O resultado de jogos terminados permanecem conforme jogados e os jogos 
incompletos são para continuar ou para recomeçar numa data futura, 

• Todos os jogos são para serem repetidos, e cada equipa é livre de alterar a sua 
equipa original, ou 

• Quaisquer jogos que não possam ser terminados conforme programado são 
considerados empatados. 

Jogo por Pancadas 

Em jogo por pancadas não há orientação definida para quando uma Comissão Técnica 

deve cancelar uma volta convencional. A ação adequada depende das circunstâncias 

em cada caso e é deixada ao critério da Comissão Técnica. 

Uma volta convencional deve ser cancelada apenas num caso em que seria muito 

injusto não a cancelar. Por exemplo, um pequeno número de jogadores inicia uma 

volta convencional sob condições de extremo mau tempo, as condições pioram 

subsequentemente e é impossível continuar o jogo nesse dia, mas quando o jogo 

recomeça no dia seguinte o tempo é ideal. 

Quando uma volta convencional é cancelada, todos os resultados e penalidades 

durante essa volta convencional são cancelados. Isso incluiria normalmente qualquer 

penalidade de desclassificação mas, se um jogador é desclassificado por má conduta 

grave (ver Regra 1.2) ou por uma infração ao Código de Conduta, essa 

desclassificação não deve ser cancelada. 

 
(5) Jogador Recusa Iniciar ou Levanta a Bola Devido a Condições 

Meteorológicas 

Se, devido a mau tempo, um jogador recusa começar na hora marcada pela Comissão 

Técnica ou levanta a bola durante a volta convencional e a Comissão Técnica cancela 

essa volta convencional mais tarde, o jogador não recebe qualquer penalidade pois 

todas as penalidades numa volta convencional cancelada são canceladas. 
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(6) Remoção de Água Temporária ou Impedimentos Soltos do Green 

Se água temporária, areia, folhas ou outros impedimentos soltos se acumulam num 

green durante uma volta convencional, a Comissão Técnica pode fazer o que for 

necessário para remover a condição, por exemplo usando um rodo, ou varrendo ou 

soprando o green. A Comissão Técnica não necessita suspender o jogo para realizar 

estas ações. 

Nestes casos, a Comissão Técnica pode, quando necessário, obter a ajuda dos 

jogadores para remover os impedimentos soltos ou areia. No entanto, um jogador 

está a infringir a Regra 8.1 se remover água temporária na linha de jogo sem a 

permissão da Comissão Técnica. 

Uma Comissão Técnica pode adotar uma política que clarifique que ações são 

consideradas apropriadas para um membro da Comissão Técnica, alguém designado 

pela Comissão Técnica (por exemplo, um membro da equipa de manutenção), ou 

jogadores, para remover água temporária no green. 

Ver Regra Local Modelo J-2. Regra Local Modelo para Permitir Remover Água 

Temporária no Green com um Rodo. 

 
(7) Jogo Iniciou em Desconhecimento de Percurso Fechado 

Se os jogadores começam um jogo quando o percurso está encerrado e a Comissão 

Técnica toma depois conhecimento das suas ações, o jogo deve ser repetido na sua 

totalidade pois o jogo no percurso encerrado é considerado nulo e sem efeito. 
 

6F Pontuação 
 

(1) Jogo por Buracos 

É normalmente da responsabilidade dos jogadores reportar o resultado do seu jogo 

num local designado pela Comissão Técnica. Se um árbitro foi nomeado para o jogo, 

pode ser-lhe atribuída esta tarefa em vez de aos jogadores. 

Se um jogador fizer um pedido para uma decisão durante o jogo que não foi resolvida, 

a Comissão Técnica deve determinar se o pedido cumpre os requisitos na Regra 

20.1b(2) e emitir a sua decisão. Isto pode resultar nos jogadores necessitarem de 

regressar ao percurso para continuar o jogo. 

Logo que o resultado tenha sido reportado, é considerado final e não pode ser aceite 

qualquer pedido para uma decisão a menos que cumpra os requisitos na Regra 

20.1b(3). 

 
(2) Jogo por Pancadas 

Em jogo por pancadas, os jogadores devem ter a oportunidade para resolver 

quaisquer assuntos que precisem ser esclarecidos com a Comissão Técnica (ver 

Regras 14.7b e 20.1c(4)), verificar os seus cartões de resultados e corrigir quaisquer 

erros. Se há um erro no cartão de resultados, um jogador pode pedir ao marcador ou 
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à Comissão Técnica para fazer ou ratificar uma alteração ao seu cartão de resultados 

(ver Regra 3.3b(2)) até ao momento em que é entregue. 

Logo que o cartão de resultados tenha sido entregue, a Comissão Técnica deve verificá-

lo para ter a certeza que tem o nome do jogador, handicap (se for uma competição 

net), as assinaturas requeridas e resultados corretos buraco a buraco. A Comissão 

Técnica deve somar os resultados e aplicar o handicap numa competição net. 

Noutras modalidades de jogo por pancadas, tais como Stableford ou Par/Bogey, ou 

numa competição Four-Ball, a Comissão Técnica deve determinar o resultado final para 

o jogador ou lado. Por exemplo, numa competição Stableford, a Comissão Técnica é 

responsável por determinar o número de pontos que o jogador pontua para cada 

buraco e no total para a volta convencional. 
 

6G Efetuando Cortes; Estabelecendo Draws; 
Criando Novos Grupos 

 
(1) Efetuando Cortes e Criando Novos Grupos 

Para uma competição jogada ao longo de múltiplas voltas convencionais, os Termos da 

Competição podem declarar que: 

• Os jogadores vão ser reagrupados para voltas convencionais futuras com base no seu 
resultado total até esse ponto. 

• A dimensão do conjunto de jogadores vai ser reduzida para a última volta 
convencional ou voltas convencionais (habitualmente denominado "cut"). 

Em ambos os casos, a Comissão Técnica deve criar novos grupos e publicá-los. É 

habitual que os jogadores com os resultados mais altos saiam primeiro e os jogadores 

com os resultados mais baixos saiam no fim, embora a Comissão Técnica possa 

escolher alterar isto. 

A Comissão Técnica pode escolher como agrupar jogadores que terminam com o 

mesmo resultado final. Por exemplo, a Comissão Técnica pode decidir que o primeiro 

jogador a entregar um resultado específico vai receber uma hora de saída mais tarde do 

que aqueles que terminarem a volta convencional mais tarde com o mesmo resultado. 

Se duas áreas de partida vão ser usadas para futuras voltas convencionais (por exemplo, 

metade dos jogadores começa no primeiro buraco e a outra metade começa no décimo 

buraco), a Comissão Técnica pode decidir organizar os grupos de modo a que os 

jogadores com os resultados mais altos saiam em último de um lado (tal como da 10ª 

área de partida) e os jogadores com os resultados mais baixos saiam em último do 

outro lado (tal como a 1ª área de partida). Isto resulta em jogadores no meio do 

conjunto dos jogadores serem os primeiros a sair em cada área de partida. 

 
(2) Lidando com Desistências e Desclassificações em Jogo por Buracos 

Em jogo por buracos, se um jogador desiste ou é desclassificado da competição antes 

do início do seu primeiro jogo e a Comissão Técnica não especificou como essa 
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situação é tratada nos Termos da Competição, as opções da Comissão Técnica são 

como se segue: 

• Declarar o próximo adversário do jogador o vencedor por defeito, ou 

• Se o jogador desiste antes do seu jogo da primeira ronda: 

» Se o tempo permite, realizar um novo draw de jogo por buracos, ou 

»  Substituir o jogador por um jogador da lista de suplentes ou reservas, ou 

»  Onde os jogadores se qualificaram através de jogo por pancadas para a 

competição de jogo por buracos, substituir o jogador pelo jogador que é agora 

o último qualificado. 

Se o jogador desiste ou é desclassificado depois do seu primeiro ou jogo 

subsequente, a Comissão Técnica pode: 

»  Declarar o próximo adversário do jogador o vencedor por defeito, ou 

» Requerer que todos os jogadores eliminados pelo jogador em jogo por buracos 

joguem um play-off pela sua posição. 

Se ambos os finalistas numa competição de jogo por buracos são desclassificados, a 

Comissão Técnica pode decidir concluir a competição sem um vencedor. Em 

alternativa, a Comissão Técnica pode escolher que os semi-finalistas derrotados 

joguem um jogo para determinar o vencedor da competição. 

Se um jogador numa competição de jogo por buracos é desclassificado, o jogador 

deve ter direito a qualquer prémio que tenha ganho anteriormente na competição, 

por exemplo, por ganhar a competição de qualificação de jogo por pancadas. 

 
(3) Lidando com Desistências e Desclassificações em Jogo por Pancadas 

Se um jogador desiste ou é desclassificado antes da primeira volta convencional 

numa competição (por exemplo, devido a não começar a horas), a Comissão 

Técnica pode substituir o jogador por outro jogador que não esteja no grupo 

(normalmente chamado suplente ou reserva) se um estiver disponível. Logo que o 

jogador tenha iniciado a sua primeira volta convencional não deve ser substituído. 

 
(4) Qualificação para Jogo por Buracos 

Quando a qualificação de jogo por pancadas é usada para determinar o(s) draw(s) 

para jogo por buracos, a Comissão Técnica pode escolher desempatar para várias 

posições no draw aleatoriamente ou usar uma comparação do cartão de resultados 

ou play-off. Isto deve ser especificado nos Termos da Competição. 

 
(5) Má Aplicação de Handicap Afeta Draw de Jogo por Buracos 

Numa ronda de qualificação de jogo por pancadas para uma competição de jogo 

por buracos, se a Comissão Técnica aplicar erradamente o handicap de um jogador 

no cartão de resultados o que resulta 
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num draw incorreto, a Comissão Técnica deve lidar com o assunto da forma mais 

justa possível. A Comissão Técnica deve considerar corrigir o draw e cancelar os 

jogos afetados pelo erro. 

Se o erro é descoberto após iniciar a segunda volta convencional do jogo por 

buracos, é demasiado tarde para corrigir o draw. 
 

 

7 Após a Competição 

7A Resolvendo Empates em Jogo por Pancadas 

Depois de todos os cartões de resultados terem sido entregues em jogo por 

pancadas, a Comissão Técnica pode necessitar resolver empates para primeiro 

lugar ou outras posições. A Comissão Técnica deve fazê-lo aplicando o método 

detalhado nos Termos da Competição (ver Secção 5A(6)) o qual deve ter sido 

especificado antecipadamente. 

Numa eliminatória em que um número fixo de jogadores vai passar para jogo por 

buracos, ou quando a competição é uma eliminatória para uma competição futura, 

poderá haver um play-off ou play-offs para decidir que jogadores avançam, os 

quais devem ser organizados pela Comissão Técnica. 

 
(1) Desclassificação ou Concessão de Derrota em Play-Off de Jogo por 

Pancadas 

Num play-off de jogo por pancadas entre dois jogadores, se um deles é 

desclassificado ou concede a derrota, não é necessário para o outro jogador 

concluir o buraco ou buracos do play-off para ser declarado vencedor. 

 
(2) Alguns Jogadores Não Concluem Play-Off de Jogo por Pancadas 

Num play-off de jogo por pancadas entre três ou mais jogadores, se nem todos 

concluírem o buraco ou buracos do play-off, a ordem pela qual os jogadores são 

desclassificados ou decidem desistir determina o resultado do play-off se 

necessário. 
 

7B Finalizando Resultados 

Tal como detalhado na Secção 5A(7), é importante para a Comissão Técnica 

clarificar nos Termos da Competição quando e como o resultado da competição é 

final pois isto vai afetar como a Comissão Técnica vai resolver quaisquer questões 

de Regras que ocorram depois do jogo estar concluído tanto em jogo por buracos 

como em jogo por pancadas (ver Regra 20). 

A Comissão Técnica deve assegurar que cumpre as suas responsabilidades para 

finalizar os resultados de um jogo ou competição de jogo por pancadas em linha 

com os Termos da Competição. Por exemplo: 
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• Onde o resultado de um jogo vai ser considerado final quando a Comissão 
Técnica o registou no painel de resultados oficial, a Comissão Técnica deve 
assegurar que isto é feito o mais rápido possível. 

• Se há quaisquer questões de Regras que possam ter impacto no resultado da 

competição de jogo por pancadas, a Comissão Técnica deve resolver estas 

questões, mesmo se isso signifique atrasar o encerramento da competição e o 

anúncio dos vencedores. 
 

7C Atribuindo Prémios 

Se a competição envolve golfistas amadores, a Comissão Técnica deve ter a 

certeza que tem conhecimento dos regulamentos relativamente a prémios que 

um golfista amador pode receber sem infringir as Regras do Estatuto Amador. As 

Comissões Técnicas devem consultar as Regras do Estatuto Amador e Decisões 

nas Regras do Estatuto Amador que estão disponíveis em RandA.org. Algumas das 

principais restrições são: 

• Um golfista amador não pode jogar golfe por prémio monetário. 

• Um golfista amador não pode aceitar um prémio ou voucher de valor comercial 

superior ao montante permitido pelo Órgão Dirigente que administra as Regras 

do Estatuto Amador no país onde a competição está a ser jogada. 

• Um golfista amador pode aceitar um prémio simbólico de qualquer valor. Um 

exemplo de um prémio simbólico é um feito de ouro, prata, cerâmica, vidro ou 

similar que está gravado permanente e distintamente tal como um troféu, taça, 

medalha ou placa. 

• Um golfista amador pode aceitar um prémio de qualquer valor, incluindo um 
prémio monetário, por um "hole-in-one" feito enquanto jogava uma volta 
convencional de golfe. 

 

7D Questões de Regras ou de Resultados Surgindo Após 

Competição 

Quando uma questão relacionada com as Regras é levada ao conhecimento da 

Comissão Técnica depois da competição estar encerrada, a resolução vai 

depender da natureza do problema. Se a questão é uma em que o jogador pode 

ter procedido incorretamente de acordo com as Regras, a Comissão Técnica 

deve consultar a Regra 20.2e para determinar se uma penalidade de 

desclassificação necessita ser aplicada ao jogador. 

Quando a questão é devido a um erro administrativo da Comissão Técnica, esta 

deve corrigir o erro e publicar novos resultados. Se necessário, a Comissão 

Técnica deve reaver quaisquer prémios entregues erradamente e atribuí-los aos 

jogadores corretos. 

Erros administrativos incluem: 

• Ter permitido a inscrição de jogadores inelegíveis. 
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• Calcular mal o resultado total de um jogador. 

• Aplicar incorretamente um handicap ou deixar um jogador fora dos resultados finais. 

• Aplicar o método errado para decidir empates. 
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8 Regras Locais Modelo 

Esta Secção enumera Regras Locais Modelo que podem ser usadas por uma 

Comissão Técnica: 

• Estas podem ser adaptadas na sua totalidade ou podem servir como um 
exemplo de como escrever um tipo particular de Regra Local. 

• As Regras Locais são autorizadas apenas se forem consistentes com as 
políticas estabelecidas nesta Secção. 

• A Comissão Técnica é encorajada a usar o texto recomendado se se adequar 

à situação local para minimizar o número de vezes que um jogador vai 

encontrar diferentes versões da mesma Regra Local em diferentes percursos 

ou em diferentes competições. 

• A Comissão Técnica deve assegurar que as Regras Locais são disponibilizadas 
para os jogadores quer no cartão de resultados, através de um Aviso aos 
Jogadores ou de alguma outra forma. 

• Onde uma versão abreviada do texto completo das Regras Locais Modelo é 

providenciada, por exemplo no verso do cartão de resultados, a Comissão 

Técnica deve assegurar que o texto completo está disponível, por exemplo 

num painel informativo ou num website. 

• Salvo indicação em contrário, a penalidade por uma infração a uma Regra 
Local deve ser a penalidade geral. 

Princípios para estabelecer Regras Locais: 

• As Regras Locais têm o mesmo estatuto que uma Regra de Golfe para essa 
competição ou percurso. 

• As Comissões Técnicas são encorajadas a usar Regras Locais apenas para lidar 
com os tipos de situações e políticas cobertas nesta secção e na Secção 5. 

• Se uma Regra Local é introduzida devido a uma situação temporária, deve ser 
retirada logo que a situação já não requeira o uso da Regra Local. 

• Se uma Comissão Técnica altera o texto de uma Regra Local Modelo para 

adaptar às necessidades particulares do percurso ou competição, a mesma 

necessita assegurar que as alterações estão dentro dos parâmetros 

permitidos pela Regra Local Modelo e consistentes com o fim indicado. 

• De modo a assegurar que o jogo é conduzido de acordo com as Regras de 
Golfe, uma Comissão Técnica não pode usar uma Regra Local para dispensar 
ou modificar as Regras de Golfe simplesmente porque pode preferir que uma 
Regra seja diferente. 

• Como um princípio geral, quando um jogador está a jogar uma volta 
convencional que vai ser registada para efeitos de handicap, ele é requerido 
jogar a mesma de acordo com as Regras de Golfe. Se a Comissão Técnica 
autoriza jogadores a jogar de formas que diferem significativamente das 
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Regras de Golfe, o jogador pode não ser autorizado a registar o resultado para 

fins de handicap. Para exceções permitidas, consulte as regras ou 

recomendações incluídas no Sistema de Handicap em vigor na jurisdição local. 

Se a Comissão Técnica acredita que uma Regra Local não coberta por estes 

princípios pode ser necessária devido a condições anormais locais que interferem 

com o jogo correto, a mesma deve: 

• Consultar RandA.org para verificar se qualquer Regra Local Modelo adicional 
está disponível para cobrir tal condição, ou 

• Consultar The R&A diretamente. 

As Regras Locais Modelo em cada categoria estão numeradas por ordem – por 

exemplo, A-1, A-2, etc. 

Uma declaração de objetivo é apresentada com cada Regra Local Modelo. Se uma 

Comissão Técnica altera o texto de uma Regra Local Modelo para adaptar às 

necessidades particulares do percurso ou competição, a mesma deve garantir que 

tais alterações são consistentes com o fim indicado. 

Estas Regras Locais Modelo estão organizadas nas seguintes categorias: A. Fora de 

Limites e Limites do Percurso 

B. Áreas de Penalidade 

C. Bunkers 

D. Greens 

E. Procedimentos de Alívio Especiais ou Requeridos 

F.  Condições Anormais do Percurso e Objetos Integrantes 

G. Restrições ao Uso de Equipamento Específico 

H. Definindo Quem Pode Ajudar ou Dar Conselho a Jogadores 

I. Definindo Quando e Onde Jogadores Podem Treinar 

J. Procedimentos para Mau Tempo e Suspensões de Jogo 

K. Políticas de Ritmo de Jogo 

Estas Regras Locais Modelo cobrem aquelas situações ou questões que surgem 

com frequência suficiente para justificar ter um formulário modelo. Para todas as 

outras situações em que uma Regra Local é permitida mas não é providenciada 

linguagem modelo, a Comissão Técnica deve escrever a Regra Local em termos 

claros e simples. Mas a Comissão Técnica não está autorizada a escrever Regras 

Locais que vão contra os princípios nas Regras de Golfe. A Secção 8L dá mais 

informação relativamente ao uso de Regras Locais não autorizadas. 
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Onde uma Regra Local é escrita usando a linguagem das Regras Locais Modelo 

nesta secção, a Comissão Técnica pode procurar assistência na interpretação da 

Regra Local junto do The R&A. 
 

8A  Fora de Limites e Limites do Percurso 

A-1 Definindo Limites 

Objetivo. Há muitas maneiras pelas quais uma Comissão Técnica pode definir os 

limites do percurso e não é apropriado ou possível providenciar uma lista 

completa de Regras Locais Modelo que possa ser usada para este fim. 

A chave é ser clara e específica quando definir limites nas Regras Locais. 

Não estão incluídas nesta secção Regras Locais Modelo específicas dada a 

variedade de opções disponíveis, mas são dados alguns exemplos abaixo: 

• Fora de limites é definido pela linha entre os pontos do lado do percurso ao 

nível do solo de estacas brancas e postes de vedações. Fora de limites também 

é definido por [inserir descrição de outros métodos para definir fora de 

limites]. 

• O limite no [especificar número do buraco] é definido por [inserir descrição 
do elemento]. 

• O limite à esquerda do [especificar número do buraco] é definido pela 
margem de pontos brancos pintados do lado do percurso em [especificar local, 
tal como o pavimento]. 

• O limite à direita do [especificar número do buraco] é definido pela 

margem da linha branca pintada do lado do percurso na [nome da estrada]. 

• A área de manutenção entre [especificar números dos buracos] está fora de 
limites. O limite é definido pela margem interior dos postes da vedação que 
circundam a área. 

Ver Secções 2A e 5B(1) para mais informação sobre definir fora de limites. 

A-2 Clarificando Limite Quando Usa Parede ou Estrada 

Objetivo. A definição de "fora de limites" clarifica que quando um limite é definido 

por objetos tais como uma parede ou estrada, a Comissão Técnica deve definir 

o limite. 

Dependendo da natureza ou condição de uma parede, poderão haver boas razões 

para definir o limite como estando para além da parede ou usando como limite o 

lado parede do lado do percurso. 

 
Regra Local Modelo A-2.1 

"O lado de qualquer parede do lado do percurso [lado da estrada do lado do 

percurso] define o limite do percurso." 
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Regra Local Modelo A-2.2 

"Uma bola está fora de limites quando está para além de qualquer parede que define o 

limite do percurso." 

A-3 Fora de Limites Quando Estrada Pública Atravessa o Percurso 

Objetivo. Quando uma estrada pública atravessa um percurso, é normalmente definida 

como fora de limites. Isto pode fazer com que seja possível uma bola jogada de um 

lado da estrada fique em repouso dentro de limites do outro lado da estrada, mesmo 

que essa bola ficasse fora de limites se ficasse em repouso na própria estrada. 

Se a Comissão Técnica acredita que é injusto ou perigoso tratar essas situações de 

forma diferente, pode adotar uma Regra Local indicando que uma bola jogada de um 

lado da estrada que fica em repouso no outro lado dessa estrada está fora de limites. 

Se uma estrada atravessa um buraco particular onde os jogadores têm de jogar de um 

lado para o outro no decorrer normal do jogo, a Comissão Técnica deve especificar 

que esta Regra Local não se aplica a essa estrada no jogo desse buraco. 

 
Regra Local Modelo A-3 

"Uma bola que fica em repouso na ou para além da estrada [identificar a estrada ou os 

buracos em que fica em jogo] está fora de limites, mesmo se fica em repouso noutra 

parte do percurso que está dentro de limites para outros buracos." 

A-4 Fora de Limites Interno 

Objetivo. Por razões de design ou segurança, uma Comissão Técnica pode escolher 

especificar que uma parte particular do percurso está fora de limites durante o jogo 

de um buraco particular. 

Isto é feito para impedir jogadores que estão a jogar esse buraco de jogarem para e 

de outra parte do percurso. Por exemplo, num buraco "dogleg", pode ser usado um 

fora de limites interno para evitar que um jogador corte o "dogleg" jogando uma bola 

para o fairway de outro buraco. 

Mas uma Regra Local declarando que uma bola está fora de limites se atravessa um 

limite, mesmo se atravessa novamente o limite e fica em repouso na mesma parte do 

percurso, não é autorizado. 

 
Regra Local Modelo A-4 

Quando o limite é definido por estacas: 

"Durante jogo do [especificar número do buraco], o [descrever a parte do percurso] 

no [especificar local ou lado] do buraco, definido por [especificar cor das estacas, por 

exemplo estacas brancas], está fora de limites. 

Estas estacas são tratadas com objetos que definem os limites durante o jogo do 

[especificar número do buraco]. Para todos os outros buracos, elas são obstruções 

fixas." 
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A-5 Estacas Identificando Fora de Limites 

Objetivo. Quando fora de limites é definido por uma linha no solo, uma vala ou de 

qualquer outra forma que possa não ser visível à distância, a Comissão Técnica 

pode colocar estacas ao longo do limite para permitir aos jogadores ver à 

distância onde o limite está. 

Não é permitido mover objetos que definem os limites e geralmente não é dado 

alívio sem penalidade, mas a Comissão Técnica pode dar alívio destas estacas 

através da seguinte Regra Local Modelo, que também deve clarificar o estatuto 

destas estacas. 

É recomendado que tais estacas sejam marcadas de forma diferente de outras 

estacas que definem limites no percurso, por exemplo, estacas brancas com topos 

pretos podem ser usadas para este fim. 

 
Regra Local Modelo A-5 

"Quando um limite é definido por [identificar limite, por exemplo, uma linha 

branca pintada no solo], estacas brancas com topos pretos foram colocadas para 

visibilidade. Estas estacas [descrever qualquer marca especial] são obstruções [fixas 

| móveis]." 
 

8B Áreas de Penalidade 

B-1   Definindo Áreas de Penalidade 

Objetivo. Há muitas maneiras pelas quais uma Comissão Técnica pode definir áreas 

de penalidade no percurso e por isso não é necessário ou possível providenciar 

uma lista completa de Regras Locais Modelo que possa ser usada para este fim. 

A chave é ser clara e específica quando definir áreas de penalidade nas Regras 

Locais. 

Não estão incluídas nesta secção Regras Locais Modelo específicas dada a 

variedade de opções disponíveis, mas são dados alguns exemplos abaixo: 

• Quando jogar o [especificar número do buraco] a área de penalidade amarela no 
[especificar número de outro buraco] é para ser jogada como uma área de 
penalidade vermelha. 

• A área de penalidade vermelha no [especificar número de buraco] estende-se 
para e coincide com o limite do fora de limites. 

• A área de penalidade vermelha no [especificar número do buraco] definida em 
apenas um lado estende-se infinitamente. 

Enquanto é boa prática marcar os limites das áreas de penalidade, há alturas em 

que o limite da área de penalidade pode ser definido por palavras no cartão de 

resultados ou na folha de Regras Locais. Isto deve ser feito apenas quando houver 

pouca confusão sobre onde começa o limite da área de penalidade, 
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e pode ser feito de uma forma consistente ao longo do percurso. Alguns exemplos 

são: 

• Todas as áreas de deserto são áreas de penalidade vermelhas e o limite da área de 
penalidade é onde a relva encontra o deserto. 

• Todas as áreas de lava são áreas de penalidade vermelhas. 

• Onde uma parede artificial rodeia a borda de um lago ou outra massa de água, a 
área de penalidade é definida pelo limite exterior da parede. 

Ver Secções 2C e 5B(2) para mais informação sobre definir áreas de penalidade. 

B-2 Alívio na Margem Oposta de Área de Penalidade Vermelha 

Objetivo. A Regra 17.1 dá a um jogador a opção de obter alívio lateral ou alívio para 

trás na linha com base onde a sua bola cruzou pela última vez o limite de uma área de 

penalidade vermelha. Mas em alguns casos (por exemplo, devido à localização da área 

de penalidade vermelha mesmo ao lado de um limite do percurso), essas opções 

podem deixar o jogador sem qualquer opção razoável para além de obter alívio de 

pancada e distância. 

Uma Comissão Técnica pode introduzir uma Regra Local para permitir alívio lateral 

na margem oposta da área de penalidade vermelha como uma opção de alívio extra 

de acordo com a Regra 17.1d. 

Quando considerar uma Regra Local para permitir alívio adicional: 

• A Comissão Técnica deve considerar introduzir a Regra Local em situações quando 
um jogador pode ter uma desvantagem significativa se a mesma não fosse 
introduzida. Dois exemplos disso são: 

»  Onde um limite do percurso coincide com o limite de uma área de penalidade ao 

longo do lado de um buraco de tal forma que se uma bola tivesse cruzado da 

última vez para a área de penalidade no lado do limite do percurso, o jogador 

provavelmente não teria uma opção de alívio realista para além de jogar 

novamente de acordo com pancada e distância. 

» Onde o layout da área de penalidade é tal que poderia haver dúvida acerca de 

onde a bola cruzou para a área de penalidade da última vez e a decisão sobre qual 

o lado da área de penalidade a bola cruzou da última vez tem um impacto 

considerável sobre onde obter alívio. Isto aplica-se se uma área de penalidade 

relativamente pequena está rodeada por arbustos ou rough denso de um lado e o 

fairway do outro. 

• É recomendado que a Comissão Técnica especifique a localização de áreas de 

penalidade específicas às quais se aplica a Regra Local, em vez de aplicá-la a todas as 

áreas de penalidade vermelhas no percurso. Esta Regra Local não deve ser usada 

para permitir a um jogador usar esta opção de alívio na margem oposta para 

atravessar uma área de penalidade vermelha para um local mais favorável que está 

disponível se apenas alívio lateral normal de acordo com a Regra 17.1d é usado e 

está disponível. 
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• Também pode ser desejável marcar de uma maneira especial as áreas de 

penalidade onde esta opção está disponível, tal como colocando um topo de 

cor diferente em quaisquer estacas em que a opção extra está disponível, e 

isto deve ser indicado na Regra Local. 

• Em vez de usar esta Regra Local, a Comissão Técnica pode decidir colocar 
uma ou mais zonas de drop (ver Regra Local Modelo E-1). 

 
Regra Local Modelo B-2.1 

"Quando a bola de um jogador está numa área de penalidade, incluindo quando é 

conhecido ou praticamente certo estar numa área de penalidade mesmo não 

encontrada, o jogador pode obter alívio usando uma das opções de acordo com 

a Regra 17.1d. 

Ou, quando a bola cruzou o limite da área de penalidade vermelha da última vez 

no [especificar número e localização do buraco], como uma opção de alívio 

extra adicionar uma pancada de penalidade, o jogador pode deixar cair 

(drop) a bola original ou outra bola na margem oposta da área de penalidade: 

• Ponto de Referência: O ponto estimado no limite oposto da área de penalidade 
que está à mesma distância do buraco que o ponto estimado onde a bola original 
cruzou o limite da área de penalidade vermelha pela última vez. 

• Dimensão da Área de Alívio Medida a partir do Ponto de Referência: Dois 

tacos de comprimento, mas com estes limites: 

• Limites na Localização da Área de Alívio: 

»  Não pode estar mais próxima do buraco que o ponto de referência, e 

»  Pode estar em qualquer área do percurso exceto a mesma área de 

penalidade, mas 

»  Se mais do que uma área do percurso está localizada até dois tacos de 

comprimento do ponto de referência, a bola tem de ficar em repouso na 

área de alívio na mesma área do percurso que a bola tocou em primeiro lugar 

quando deixada cair na área de alívio. 

Penalidade por Jogar Bola de um Local Errado em Infração à Regra 

Local: Penalidade Geral de Acordo com a Regra 14.7a." 

 
Regra Local Modelo B-2.2 

A Regra Local Modelo B-2.1 aplica-se mas com a seguinte alteração ao primeiro 

parágrafo: 

"Esta Regra Local aplica-se quando a bola de um jogador é encontrada dentro 

ou é conhecido ou praticamente certo ter ficado em repouso em qualquer área de 

penalidade vermelha que coincide com um limite do percurso e o ponto onde a 

bola cruzou a margem da área de penalidade pela última vez está no lado do 

limite do percurso dessa área de penalidade." 
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RLM B-2.1 E B-2.2:  ALÍVIO NA MARGEM OPOSTA DE ÁREA DE PENALIDADE VERMELHA 

X  Ponto que bola entrou na área de penalidade 

Y   Ponto na margem oposta à mesma distância do buraco 

que X (ponto de referência) 

Área de alívio 
 
 
 
 

Y 
 

 
 

X 

 

Linha fora de limites 
 

Se é conhecido ou praticamente certo que a bola do jogador está numa área de 

penalidade vermelha, o jogador pode obter alívio usando uma das opções de 

acordo com a Regra 17.1d ou, como uma opção de alívio extra quando a Regra 

Local Modelo B-2.1 ou B-2.2 é introduzida, o jogador também pode obter alívio 

lateral na margem oposta da área de penalidade por uma pancada de penalidade. 

Ponto de Referência Dimensão da Área de Alívio Limites na Área de Alívio 

O ponto estimado (ponto 

Y) no limite oposto da área 

de penalidade que está à 

mesma distância do 

buraco que o ponto 

estimado (ponto X) onde a 

bola original cruzou pela 

última vez o limite da área 

de penalidade vermelha 

Dois tacos de comprimento a 

partir do ponto de referência 

A área de alívio: 

• Não pode estar mais 

próxima do buraco que o 

ponto de referência, e 

• Pode estar em 

qualquer área do 

percurso exceto a 

mesma área de 

penalidade 

 

B-3 Bola Provisória para Bola numa Área de Penalidade 

Objetivo. De acordo com a Regra 18.3 um jogador não está autorizado a jogar uma 

bola provisoriamente se é conhecido ou praticamente certo que a sua bola está numa 

área de penalidade. 

Mas em casos raros, a dimensão, forma ou localização de uma área de penalidade 

pode ser tal que: 

• O jogador não consegue ver se a bola está na área de penalidade, 

• Iria atrasar injustificadamente o jogo se o jogador tivesse de ir à frente procurar 
pela bola antes de regressar para jogar outra bola com penalidade de pancada e 
distância, e 
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• Se a bola original não é encontrada, seria conhecido ou praticamente certo 
que a bola está na área de penalidade. 

Para tais situações, para poupar tempo uma Comissão Técnica pode escolher 

modificar a Regra 18.3: 

• A Regra 18.3a é modificada para permitir ao jogador jogar uma bola 
provisoriamente de acordo com a Regra 17.1d(1), Regra 17.1d(2) ou, para 
uma área de penalidade vermelha, Regra 17.1d(3). 

• As Regras 18.3b e 18.3c são modificadas para indicar quando essa bola 
provisória tem de ou pode ser jogada ou abandonada, como indicado na 
Regra Local Modelo. 

 
Regra Local Modelo B-3 

"Se um jogador não sabe se a sua bola está na área de penalidade [identificar 

localização], o jogador pode jogar uma bola provisória de acordo com a Regra 18.3, 

que é modificada desta forma: 

Ao jogar a bola provisória, o jogador pode usar a opção de alívio de pancada e 

distância (ver Regra 17.1d(1), a opção de alívio para trás na linha (ver Regra 

17.1d(2)) ou, se é uma área de penalidade vermelha, a opção de alívio lateral (ver 

Regra 17.1d(3)). Se uma zona de drop (ver Regra Local Modelo E-1) está 

disponível para esta área de penalidade, o jogador também pode usar essa 

opção de alívio. 

Logo que o jogador tenha jogado uma bola provisória de acordo com esta Regra, 

ele pode não usar mais opções de acordo com a Regra 17.1 em relação à bola 

original. 

Ao decidir quando essa bola provisória se torna na bola em jogo do jogador ou se 

tem de ou pode ser abandonada, a Regra 18.3c(2) e 18.3c(3) aplicam-se exceto 

que: 

• Quando a Bola Original é Encontrada na Área de Penalidade Dentro dos Três 
Minutos de Tempo de Procura. O jogador pode escolher entre: 

» Continuar a jogar a bola original como ela estiver na área de penalidade, e 

neste caso a bola provisória não pode ser jogada. Todas as pancadas com 

essa bola provisória antes de ter sido abandonada (incluindo pancadas 

executadas e quaisquer pancadas de penalidade apenas de jogar essa bola) 

não contam, ou 

» Continuar a jogar a bola provisória e neste caso a bola original não pode ser 

jogada. 

• Quando Bola Original Não É Encontrada nos Três Minutos de Tempo de 
Procura ou É Conhecido ou Praticamente Certo Estar na Área de Penalidade. 
A bola provisória torna-se a bola em jogo do jogador. 

Penalidade por Infração à Regra Local: Penalidade Geral." 
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B-4 Definindo Curso de Água a Céu Aberto como Parte da Área Geral 

Objetivo. Se um curso de água a céu aberto não costuma ter água (tal como uma vala de 

drenagem ou área de escoamento que está seca exceto durante a época de chuva), a 

Comissão Técnica pode definir essa área como parte da área geral. 

A Comissão Técnica também pode escolher marcar esse curso de água a céu aberto 

como uma área de penalidade durantes as alturas do ano em que contém água, ou 

deixá-lo como parte da área geral, e neste caso qualquer água que recolha será 

tratada como água temporária. No entanto, áreas que teriam normalmente água 

devem ser marcadas como áreas de penalidade ao longo do ano. 

Ver Regra Local Modelo F-20 para quando o curso de água a céu aberto pode fazer 

parte de uma condição anormal do percurso. 

 
Regra Local Modelo B-4.1 

"A [descrever curso de água específico, por ex. vala] na [explicar onde está localizada] 

será tratada como parte da área geral e não como uma área de penalidade." 

 
Regra Local Modelo B-4.2 

"Todas [descrever tipos de cursos de água específicos, tais como valas de drenagem em 

betão] serão tratadas como parte da área geral e não como áreas de penalidade." 

B-5 Alívio Especial Quando Área de Penalidade Junto a Bunker 

Objetivo. Pode haver buracos particulares onde parte do limite de uma área de 

penalidade vermelha está tão perto de um bunker que um jogador a obter alívio 

lateral de acordo com a Regra 17.1d(3) vai precisar deixar cair uma bola no bunker. 

Neste caso, uma Comissão Técnica pode escolher criar uma opção extra de alívio 

permitindo ao jogador, por uma pancada de penalidade, obter alívio numa zona de 

drop colocada no lado do fairway do bunker. 

 
Regra Local Modelo B-5 

"Esta Regra Local permite o uso de uma zona de drop como uma opção extra de 

alívio quando: 

• A bola de um jogador está na área de penalidade vermelha [identificar localização], 
incluindo quando é conhecido ou praticamente certo que a bola ficou em repouso na 
área de penalidade, e 

• A bola cruzou o limite da área de penalidade vermelha da última vez [identificar 
locais de início e de fim tal como entre duas estacas especialmente marcadas]. 

Nesse caso, o jogador pode: 
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• Obter alívio de acordo com uma das opções na Regra 17.1d, adicionando 
uma pancada de penalidade, ou 

• Como uma opção extra, adicionando também uma pancada de 

penalidade, obter alívio deixando cair (drop) uma bola e jogando-a da zona de 

drop mais próxima do ponto onde a bola cruzou o limite da área de 

penalidade vermelha pela última vez e que não está mais perto do buraco que 

esse ponto. 

Penalidade por Jogar Bola de um Local Errado em Infração a Regra 

Local: Penalidade Geral de Acordo com a Regra 14.7a.” 
 

8C Bunkers 

C-1 Clarificando Limite do Bunker 

Objetivo. Quando possa ser difícil determinar o limite de um bunker devido a 

desgaste ou quando bunkers se fundem com áreas de areia que estão na área 

geral, a Comissão Técnica pode necessitar definir o limite do bunker. 

Não estão incluídas nesta secção Regras Locais Modelo específicas dada a 

variedade de opções disponíveis, mas são dados alguns exemplos abaixo: 

• O limite do bunker à esquerda do [especificar número do buraco] é definido 
pelo limite exterior das estacas [inserir cor]. As estacas são obstruções móveis 
e estão dentro do bunker. 

• O limite do bunker à direita do [especificar número do buraco] é definido pela 
linha [identificar cor] pintada na areia, 

• Quaisquer áreas de areia que tenham sido alisadas com o ancinho são 
consideradas parte de um bunker. 

Ver Secções 2D e 5B(3) para mais informação sobre bunkers. 

C-2 Alterando Estatuto de Áreas de Areia 

Objetivo. A definição de "bunker" especifica que um bunker é uma "área de areia 

especialmente preparada". No entanto, se uma Comissão Técnica quer definir 

uma área de areia preparada como parte da área geral ou definir uma área de 

areia não preparada como um bunker, pode fazê-lo através de Regra Local. 

 
Regra Local Modelo C-2.1 

Definindo uma área de areia preparada como parte da área geral: 

"A(s) área(s) de areia preparada(s) [detalhar buracos e localizações] fazem parte 

da área geral e não são bunkers." 

 
Regra Local Modelo C-2.2 

Definindo uma área de areia não preparada como um bunker: 
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"A(s) área(s) de areia [detalhar buracos e localizações] são bunkers e não parte da 

área geral." 

C-3 Clarificar Estatuto de Material Similar a Areia 

Objetivo. Os bunkers num percurso contém por vezes materiais similares a areia, 

tais como conchas esmagadas ou areia vulcânica. Estes materiais são tratados 

como areia quando se aplica a Regra 12. (Ver a definição de "bunker"). 

Por razões de consistência, a Comissão Técnica pode escolher tratar também tais 

materiais como areia em todo o lado no percurso. 

 
Regra Local Modelo C-3 

"A [identificar material tal como conchas esmagadas ou areia vulcânica] usada para 

encher os bunkers é tratada como areia tanto quando está num bunker como em 

todo o lado no percurso. 

Isto significa que estes materiais não são impedimentos soltos. Um jogador não pode 

melhorar as condições que afetam a pancada removendo estes materiais, exceto 

quando estão no green (ver Regra 13.1c(1))." 

C-4 Declarando Bunkers de Treino como Parte da Área Geral 

Objetivo. Quando um percurso tem bunkers dentro dos limites do percurso que 

são usados para treinar, eles não perdem o seu estatuto de bunkers por defeito. 

No entanto, a condição dos bunkers de treino pode ser muito fraca pois os 

jogadores não os alisam frequentemente com o ancinho. Se a Comissão Técnica 

deseja dar alívio para os jogadores, o bunker deve ser declarado terreno em 

reparação e uma parte da área geral, o que vai permitir aos jogadores obter alívio 

sem penalidade fora do bunker. 

 
Regra Local Modelo C-4 

"O bunker de treino localizado [inserir detalhes de onde o bunker está localizado] 

é terreno em reparação e faz parte da área geral. Alívio sem penalidade está 

disponível de acordo com a Regra 16.1b." 
 

8D Greens 

D-1 Clarificando Limite do Green 

Objetivo. Em alguns percursos, as áreas em redor dos greens são mantidas de tal 

forma que pode ser difícil para um jogador determinar se a sua bola está no green. 

Em casos como este a Comissão Técnica pode escolher marcar os limites dos 

greens com pontos pintados. 

 
Regra Local Modelo D-1 

"Os limites dos greens são definidos pelos pontos [inserir cor]. Os pontos estão 

[dentro][fora] do green e alívio sem penalidade não está disponível dos mesmos." 
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D-2 Estatuto do Green Quando Green Temporário É Usado 

Objetivo. Pode haver alturas quando um green para um buraco não pode 

ser usado por alguma razão, por exemplo devido a mau tempo, ou por 

razões relacionadas como reparação ou manutenção. Quando este é o caso, 

a Comissão Técnica pode desejar preparar um green temporário e por uma 

Regra Local em vigor para defini-lo como o green em jogo para esse buraco. 

O green que foi substituído por um green temporário deve ser definido 

como um green errado para que os jogadores não sejam autorizados a jogar 

do mesmo. 

 
Regra Local Modelo D-2 

"Greens temporários estão em jogo nos buracos [inserir números dos 

buracos] como definido por [inserir descrição, por exemplo, das áreas de 

fairway rodeadas pelas linhas brancas]. Qualquer green que tenha sido 

substituído por um green temporário é um green errado e deve ser obtido 

alívio da interferência de acordo com a Regra 13.1f. 

Penalidade por Jogar Bola de um Local Errado em Infração a 

Regra Local: Penalidade Geral de Acordo com a Regra 14.7a.” 

D-3 Proibindo Alívio de Green Errado Quando Existe Apenas 

Interferência do Stance 

Objetivo. Pode haver situações em que uma Comissão Técnica deseja recusar 

alívio de um green errado a um jogador quando a única interferência é ao 

stance do jogador, por exemplo: 

• Há rough denso perto de alguns greens e a Comissão Técnica considera 
que seria injusto requerer que um jogador obtenha alívio para dentro destas 
áreas, ou 

• Um grande green é usado como o green para dois buracos diferentes, mas 

a Comissão Técnica decide dividir o green. Também pode escolher não 

requerer que um jogador cuja bola está no green para o buraco a ser 

jogado obtenha alívio quando o seu stance está no outro green. 

 
Regra Local Modelo D-3.1 

"A Regra 13.1f é modificada desta forma: 

Não existe interferência se um green errado interfere apenas com o stance 

do jogador." 

 

 
Regra Local Modelo D-3.2 

"A Regra 13.1f é modificada desta forma: 
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Quando a bola de um jogador está no green do [especificar número do buraco]. não 

existe interferência para o stance do jogador no green do [especificar número do 

buraco] ou o inverso. 

Penalidade por Jogar Bola de um Local Errado em Infração a Regra Local: 

Penalidade Geral de Acordo com a Regra 14.7a.” 

D-4 Proibindo Jogo da Franja de Green Errado 

Objetivo. Se bolas jogadas num buraco particular ficam frequentemente em repouso no 

green de um buraco próximo: 

• O ponto mais próximo de alívio total quando obtém alívio desse green errado de 
acordo com a Regra 13.1f será normalmente no fairway próximo desse green, e 

• Essa borda ou franja pode ficar danificada como consequência. 

Para evitar tal dano, a Comissão Técnica pode escolher requerer que os jogadores 

obtenham alívio de acordo com a Regra 13.1f através de referência a uma ponto mais 

próximo de alívio total modificado que evita interferência quer do green errado e da 

borda ou franja ou usando uma zona de drop (ver Regra Local Modelo B-2). 

 
Regra Local Modelo D-4 

"Quando jogar [especificar número do buraco], se o jogador tem de obter alívio de 

acordo com a Regra 13.1f porque a sua bola ficou em repouso no green do 

[especificar número do buraco] ou esse green interfere com o seu stance ou área de 

swing pretendido: 

• Ao encontrar a área de alívio a ser usada quando obtém este alívio, o green do 

[especificar número do buraco] é definido para incluir a área de fairway dentro 

[especificar distância tal como dois tacos de comprimento] a partir do limite do green. 

• Isto significa que o ponto mais próximo de alívio total deve evitar interferência desta 
área além do green. 

Penalidade por Jogar Bola de um Local Errado em Infração a Regra Local: 

Penalidade Geral de Acordo com a Regra 14.7a.” 

D-5 Estatuto de Green de Treino ou Green Temporário 

Objetivo. Greens errados incluem greens de treino para putting ou pitching, mas a 

Comissão Técnica pode escolher permitir jogo a partir deles através de Regra Local 

(significando que um jogador cuja bola está nesse green tem de jogar a partir 

daí). Um green temporário para um buraco faz tipicamente parte da área geral quando 

não está em utilização, mas a Comissão Técnica pode desejar clarificar o seu 

estatuto ou declará-lo como sendo um green errado. A Comissão Técnica também 

pode definir um green de treino ou green temporário como sendo terreno em 

reparação o que permitiria um jogador obter alívio sem penalidade de acordo com a 

Regra 16.1b. 
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Regra Local Modelo D-5.1 

"O green de treino localizado [inserir detalhes de onde o green está localizado] 

não é um green errado e alívio sem penalidade não é obrigatório ou permitido de 

acordo com a Regra 13.1f. 

 
Regra Local Modelo D-5.2 

"O green temporário localizado [inserir detalhes de onde o green está 

localizado] é um green errado mesmo quando não está em utilização e tem de 

ser obtido alívio de acordo com a Regra 13.1f. 

 
Regra Local Modelo D-5.3 

"O green de treino localizado [inserir detalhes de onde o green está localizado] 

não é um green errado e não é obrigatório obter alívio sem penalidade de 

acordo com a Regra 13.1f, mas é terreno em reparação e um jogador pode obter 

alívio sem penalidade de acordo com a Regra 16.1b." 

D-6 Dividindo um Green Duplo em Dois Greens Separados 

Objetivo. Quando um percurso tem um green que serve como o green para dois 

buracos, a Comissão Técnica pode desejar dividir o green em dois greens 

separados através de uma Regra Local. Isto iria requerer que um jogador que 

está na parte errada do green obtenha alívio de acordo com a Regra 13.1f. O 

método de definir a separação deve ser especificado. Esta Regra local pode ser 

usada em conjunto com a Regra Local Modelo D-3 para casos em que a bola do 

jogador está na parte correta do green mas o seu stance está na outra parte do 

green. 

 
Regra Local Modelo D-6 

"O green que serve os buracos [especificar números dos buracos] é 

considerado ser dois greens separados divididos por [especificar método tal 

como estacas pintadas]. Um jogador que tem interferência com a parte do 

green para o buraco que não está a ser jogado está num green errado e tem de 

obter alívio de acordo com a Regra 13.1f. 

Penalidade por Jogar Bola de um Local Errado em Infração a Regra 

Local: Penalidade Geral de Acordo com a Regra 14.7a.” 
 

8E Procedimentos de Alívio Especiais ou Requeridos 

E-1 Zonas de Drop 

Objetivo. Uma zona de drop é uma forma especial de área de alívio que pode ser 

adotada pela Comissão Técnica. Quando obtiver alívio numa zona de drop, o 

jogador tem de deixar cair a bola dentro desta e a bola fica em repouso dentro 

da zona de drop. 
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Zonas de drop devem ser consideradas quando pode haver problemas 

práticos ao requerer que jogadores usem as opções de alívio normais de 

acordo com uma Regra, tais como: 

• Regra 13.1f –Green Errado. 

• Regra 16.1 – Condições Anormais do Percurso (Incluindo 
Obstruções Fixas). 

• Regra 16.2 – Condição Animal Perigosa. 

• Regra 17 – Áreas de Penalidade. 

• Regra 19 – Bola Injogável. 

• Regras Locais Modelo E-5 – Alternativa a Pancada e Distância para Bola 
Perdida ou Bola Fora de Limites ou F-23 – Obstruções Fixas 
Temporárias. 

Os seguintes pontos aplicam-se quando deixar cair (drop) uma bola numa zona de drop: 

• O jogador não tem de estar na zona de drop quando deixa cair (drop) 
a bola. 

• Quando um jogador está a usar uma zona de drop, a área de alívio é 
definida por essa zona de drop e a bola tem de ser deixada cair (drop) 
dentro e ficar em repouso dentro da zona de drop (ver Regra 14.3). 

• Se a zona de drop é definida por uma linha no solo, a linha está dentro 
da zona de drop. 

Ver Secção 21 para informação adicional relativa a zonas de drop. 

 
Regra Local Modelo E-1.1 

Esta Regra Local Modelo cobre o exemplo de uma zona de drop usada 

como uma opção extra para obter alívio de uma área de penalidade, mas 

pode ser adaptada para qualquer outra Regra acima mencionada. 

"Se uma bola está na área de penalidade [identificar localização], incluindo 

quando é conhecido ou praticamente certo que uma bola que não foi 

encontrada ficou em repouso na área de penalidade, o jogador tem estas 

opções de alívio, cada uma por uma pancada de penalidade: 

• Obter alívio de acordo com a Regra 17.1, ou 

• Como uma opção extra, deixar cair (drop) a bola original ou outra bola na 
zona de drop [descrever como a zona de drop é definida e onde está 
localizada]. A zona de drop é uma área de alívio de acordo com a Regra 
14.3. 

Penalidade por Jogar Bola de um Local Errado em Infração a 

Regra Local: Penalidade Geral de Acordo com a Regra 14.7a.” 
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Regra Local Modelo E-1.2 

Esta Regra Local Modelo cobre o exemplo de uma zona de drop usada como uma 

opção extra para obter alívio de uma condição anormal do percurso tal como 

uma grande área de terreno em reparação, mas pode ser adaptada para qualquer 

outra Regra acima mencionada. 

"Se uma bola está no terreno em reparação [identificar localização], incluindo quando 

é conhecido ou praticamente certo que uma bola que não foi encontrada ficou em 

repouso no terreno em reparação, o jogador pode: 

• Obter alívio sem penalidade de acordo com a Regra 16.1, ou 

• Como uma opção extra, obter alívio sem penalidade deixando cair (drop) a bola 
original ou outra bola na zona de drop [descrever como a zona de drop é definida 
e onde está localizada]. A zona de drop é uma área de alívio de acordo com a 
Regra 14.3. 

Penalidade por Jogar Bola de um Local Errado em Infração a Regra 

Local: Penalidade Geral de Acordo com a Regra 14.7a..” 

 
Regra Local Modelo E-1.3 

Esta Regra Local Modelo cobre o exemplo de uma zona de drop usada como a 

única opção de alívio disponível (para além de pancada e distância) para obter 

alívio de uma área de penalidade, mas pode ser adaptada para qualquer outra 

Regra acima mencionada. 

"Se uma bola está na área de penalidade [identificar localização], incluindo quando 

é conhecido ou praticamente certo que uma bola que não foi encontrada ficou em 

repouso na área de penalidade, o jogador pode: 

• Obter alívio de pancada e distância de acordo com a Regra 17.1d(1), 
adicionando uma pancada de penalidade, ou 

• Deixar cair (drop) a bola original ou outra bola na zona de drop [descrever como 
a zona de drop é definida e onde está localizada], adicionando uma pancada 
de penalidade. A zona de drop é uma área de alívio de acordo com a Regra 
14.3. 

• O jogador pode não obter alívio de acordo com as Regras 17.1d(2) ou 17.1d(3). 

Penalidade por Jogar Bola de um Local Errado em Infração a Regra 

Local: Penalidade Geral de Acordo com a Regra 14.7a.” 

E-2 Limpando Bola 

Objetivo. Quando condições tais como condições de chão molhado ao longo de 

partes do percurso podem causar que lama se cole à bola, a Comissão Técnica 

pode escolher permitir ao jogador levantar, limpar e recolocar a bola na área 

geral. Tal alívio deve ser limitado àquelas partes do percurso onde necessário. 
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Enquanto a Regra Local para Preferred Lies (Regra Local Modelo E-3) é elaborada 

para uso apenas em áreas cortadas à altura do fairway ou menos na área geral, esta 

Regra Local pode ser usada ao longo da área geral ou restringida a áreas específicas. A 

Comissão Técnica pode escolher usar ambas Regras Locais permitindo preferred lies 

nos fairways e limpando a bola em qualquer outro lado na área geral. 

Não é aconselhável implementar esta Regra Local uma vez o jogo tenha começado 

para uma volta convencional de jogo por pancadas. Ao fazê-lo iria permitir a 

jogadores que tinham mais buracos para jogar a vantagem de usá-la por um maior 

período de tempo. A Regra Local pode ser implementada uma vez um jogo por 

buracos tenha começado entre o jogo de dois buracos pois os adversários têm 

vantagens iguais. 

Para orientação sobre quando e como esta Regra Local pode ser usada de modo a 

serem entregues resultados para fins de handicap (por exemplo, se tem de ser 

limitada a apenas o fairway), consultar as regras ou recomendações 

incluídas no Sistema de Handicap em vigor na jurisdição local. 

 
Regra Local Modelo E-2 

"Quando a bola de um jogador está [identificar área, tal como a área geral, no 6º 

buraco, na área geral cortada à altura do fairway ou menos, etc.], a bola pode ser 

levantada, limpa e recolocada sem penalidade. O jogador tem de marcar o sítio antes 

de levantar a bola (ver Regra 14.1) e a bola tem de ser recolocada no seu sítio original 

(ver Regra 14.2). 

Penalidade por Jogar Bola de um Local Errado em Infração a Regra Local: 

Penalidade Geral de Acordo com a Regra 14.7a.” 

E-3 Preferred Lies 

Objetivo. Quando condições anormais locais ocasionais podem interferir com jogo 

correto, as partes do percurso afetadas podem ser definidas como terreno em 

reparação. Mas condições adversas tais como nevões, degelo na primavera, chuvas 

prolongadas ou calor extremo podem por vezes danificar o percurso ou impedir o 

uso de máquinas para cortar a relva. 

Quando tais condições são generalizadas no percurso, a Comissão Técnica pode 

escolher adotar uma Regra Local para "preferred lies" (também conhecida como 

"regras de inverno") para permitir o jogo correto ou ajudar a proteger o fairway. Esta 

Regra Local deve ser retirada assim que as condições permitam. 

O uso desta Regra Local fora do fairway na área geral não é recomendado pois pode 

resultar num jogador receber alívio sem penalidade de áreas onde uma bola pode de 

outro modo ser injogável (tais como áreas de arbustos ou árvores). 

Não é autorizado implementar esta Regra Local uma vez o jogo tenha começado para 

uma volta convencional de jogo por pancadas. Ao fazê-lo iria permitir a jogadores que 

têm mais buracos para jogar a vantagem de usá-la por um maior período de tempo. A 

Regra Local pode ser implementada uma vez um jogo por buracos tenha começado 

entre o jogo de dois buracos pois os adversários têm vantagens iguais. 
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Para orientação sobre quando e como esta Regra Local pode ser usada de 

modo a resultados serem entregues para fins de handicap (incluindo a dimensão 

da área de alívio e se pode ser usada apenas no fairway), consultar as regras ou 

recomendações incluídas no Sistema de Handicaps em vigor na jurisdição local. 

 
Regra Local Modelo E-3 

"Quando a bola de um jogador está numa parte da área geral cortada à altura do 

fairway ou menos [ou identificar uma área específica tal como 'no fairway do 6º 

buraco'], 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: Sitio da bola original. 

• Dimensão da Área de Alívio Medida a partir do Ponto de Referência: 
[Especificar dimensão da área de alívio, tal como um taco de comprimento, um 
cartão de resultados de comprimento ou 6 polegadas] 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. 

Penalidade por Jogar Bola de um Local Errado em Infração a Regra 

Local: Penalidade Geral de Acordo com a Regra 14.7a.” 

E-4 Alívio de Buracos de Aerificação 

Objetivo. Os buracos de aerificação não se incluem no significado de buracos 

feitos pela equipa de manutenção. Por isso, os jogadores não estão autorizados 

a repará-los no green (ver Regra 13.1c) ou obter alívio sem penalidade dos 

mesmos na área geral, mas tais buracos podem interferir com correto jogar do 

jogo. Se a Comissão Técnica declarar os buracos de aerificação como sendo 

terreno em reparação, um jogador pode encontrar inviável ou impossível obter 

alívio total. 

Por isso, quando buracos de aerificação recentes podem interferir 

significativamente com o lie da bola ou área de swing pretendido, a Comissão 

Técnica pode escolher dar alívio como se fosse para terreno em reparação mas 

excluir alívio para interferência para o stance do jogador. Esta Regra Local deve 

ser retirada quando os buracos de aerificação tiverem melhorado o suficiente 

para evitar interferência significativa. 

 
Regra Local Modelo E-4 

"Se a bola de um jogador está dentro ou toca num buraco de aerificação: 
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(a) Bola na Área Geral. O jogador pode obter alívio de acordo com a Regra 16.1b. 

Se a bola fica em repouso noutro buraco de aerificação o jogador pode obter alívio 

outra vez de acordo com esta Regra Local. 

(b) Bola no Green. O jogador pode obter alívio de acordo com a Regra 16.1d. 

Mas não existe interferência se o buraco de aerificação interfere apenas com o stance 

do jogador ou, no green, na linha de jogo do jogador. 

Penalidade por Jogar Bola de um Local Errado em Infração a Regra Local: 

Penalidade Geral de Acordo com a Regra 14.7a.” 

E-5 Alternativa a Pancada e Distância para Bola Perdida ou Bola Fora de 

Limites 

Objetivo. Quando uma bola provisória não foi jogada, problemas significativos com o 

ritmo de jogo podem resultar num jogador necessitar obter alívio de pancada e 

distância para uma bola que está fora de limites ou não pode ser encontrada. O 

objetivo desta Regra Local é permitir a uma Comissão Técnica dar uma opção extra 

de alívio que permita um jogador continuar a jogar sem regressar ao local da pancada 

anterior. 

A Regra Local é apropriada para jogo geral em que os golfistas estão a jogar voltas 

convencionais casuais ou a jogar as suas próprias competições. A Regra Local não é 

apropriada para competições limitadas a jogadores altamente qualificados (isto é, 

competições profissionais e competições amadoras de elite). Para orientação sobre 

quando e como esta Regra Local pode ser usada de modo aos resultados serem 

entregues para fins de handicap, consultar as regras ou recomendações incluídas no 

Sistema de Handicap em vigor na jurisdição local. 

Onde uma Comissão Técnica tenha introduzido uma tal Regra Local para jogo geral, e 

retira-a para competições, deve assegurar que todos os jogadores têm conhecimento 

disto antes do jogo começar. 

Uma Comissão Técnica pode introduzir uma tal Regra Local para todo o jogo no 

percurso ou apenas para um ou dois buracos específicos onde possa ser 

especialmente útil (por exemplo, onde os jogadores não conseguem ver a área de 

aterragem da bola e por isso podem não saber se jogam ou não uma bola provisória). 

Esta opção permite ao jogador deixar cair (drop) numa grande área entre o ponto onde 

é estimado que a bola ficou em repouso ou saiu para fora de limites e a margem do 

fairway do buraco a ser jogado que não está mais próxima do buraco. 

O jogador recebe duas pancadas de penalidade quando usa esta opção de alívio. Isto 

significa que o alívio é comparável ao que podia ter sido conseguido se o jogador 

tivesse obtido alívio de pancada e distância. 

Esta Regra Local não pode ser usada para uma bola injogável, ou para uma bola que é 

conhecido ou praticamente certo estar numa área de penalidade. 

Se uma bola provisória é jogada e nem a bola original nem a bola provisória podem 

ser encontradas, então a Regra Local pode ser aplicada para a bola provisória que não 

pode ser encontrada. 
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RLM E-5 DIAGRAMA 1: BOLA NÃO ENCONTRADA 
 

A 
 

A 

 
 
 

B 
 
 
 
 
 

A   Ponto de referência da bola 

B   Ponto de referência no fairway 

Área de alívio 

Quando a bola de uma jogador não foi encontrada, o jogador pode obter alívio de 

pancada e distância, ou quando a Regra Local Modelo E-5 é introduzida, o jogador 

tem a opção adicional de deixar cair (drop) uma bola e jogar da área de alívio 

descrita abaixo por duas pancadas de penalidade: 

Pontos de Referência Dimensão da Área de Alívio Limites na Área de Alívio 

A. Ponto de Referência da Bola: 

O ponto onde a bola original é 

estimado ter ficado em repouso 

no percurso (ponto A) 

 

B. Ponto de Referência no 

Fairway: O ponto do fairway do 

buraco a ser jogado (ponto B) que 

está mais próximo do ponto de 

referência da bola, mas não está 

mais próximo do buraco do que o 

ponto de referência da bola 

Em qualquer lado entre: 

• Uma linha a partir do 

buraco através do ponto 

de referência da bola 

(ponto A) (e até dois 

tacos de comprimento 

para fora dessa linha), e 

• Uma linha a partir do 

buraco através do ponto 

de referência do fairway 

(ponto B) (e até dois 

tacos de comprimento 

para o lado do fairway 

dessa linha) 

A área de alívio: 

• Não pode estar mais 

próxima do buraco que o 

ponto de referência da 

bola, e 

• Tem de estar na 

área geral 

Notas do jogador: 

Como é provável que a área de alívio seja muito grande, a bola pode rolar a uma distância 

considerável do sítio onde bate primeiro no solo e não precisa ser deixada cair novamente. 
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RLM E-5 DIAGRAMA 2:  BOLA FORA DE LIMITES 
 

A  Ponto de referência da bola 

B  Ponto de referência no fairway 

Área de alívio 

 
 
 

B 
 
 
 
 
 

A 

Fora de Limites 
 

Quando é conhecido ou praticamente certo que a bola de um jogador está fora de limites, o 

jogador pode obter alívio de pancada e distância, ou quando a Regra Local Modelo E-5 é 

introduzida, o jogador tem a opção adicional de deixar cair (drop) uma bola e jogar da área 

de alívio descrita abaixo por duas pancadas de penalidade: 

Ponto de Referência Dimensão da Área de Alívio Limites na Área de Alívio 

A. Ponto de Referência da Bola: 

O ponto onde a bola original é 

estimado ter cruzado o limite 

da margem do percurso pela 

última vez para ficar fora de 

limites (ponto A) 

 

B. Ponto de Referência no 

Fairway: O ponto do fairway do 

buraco a ser jogado (ponto B) 

que está mais próximo do 

ponto de referência da bola, 

mas não está mais próximo do 

buraco do que o ponto de 

referência da bola 

Em qualquer lado entre: 

• Uma linha a partir do 

buraco através do ponto 

de referência da bola 

(ponto A) (e até dois tacos 

de comprimento para fora 

dessa linha mas ainda no 

percurso), e 

• Uma linha a partir do 

buraco através do ponto 

de referência do fairway 

(ponto B) (e até dois 

tacos de comprimento 

para o lado do fairway 

dessa linha) 

A área de alívio: 

• Não pode estar mais 

próxima do buraco que 

o ponto de referência 

da bola, e 

• Tem de estar 

na área geral 

Notas do jogador: 

Como é provável que a área de alívio seja muito grande, a bola pode rolar a uma distância 

considerável do sítio onde bate primeiro no solo e não precisa ser deixada cair novamente. 

 

 
 
 
 
 
 
 

470 



Official Guide Golf 19 pt2 pages v6s03.indd   471 13/07/2018  12:45 

 

 

 

 
 

Regras Locais Modelo 
 
 
 

RLM E-5 DIAGRAMA 3: BOLA NÃO ENCONTRADA OU FORA DE LIMITES 
 PERTO DO GREEN 

 

A   Ponto de referência da bola 

B  Ponto de referência no fairway  

Área de alívio 

A 
Linha fora de limites 

 
 

Limite do fairway 
 
 
 
 
 
 
 

B 

 
Quando a bola de um jogador não foi encontrada ou é conhecido ou praticamente certo estar 

fora de limites, o jogador pode obter alívio de pancada e distância, ou quando a Regra Local 

Modelo E-5 é introduzida, o jogador tem a opção adicional de deixar cair (drop) uma bola e 

jogar da área de alívio descrita abaixo por duas pancadas de penalidade: 

Pontos de Referência Dimensão da Área de 
Alívio 

Limites na Área de 
Alívio 

A. Ponto de Referência da Bola: 

O ponto onde a bola original é 

estimado ter ficado em repouso 

no percurso ou cruzado o limite 

da margem do percurso pela 

última vez para ficar fora de 

limites (ponto A) 

 

B. Ponto de Referência no 

Fairway: O ponto do fairway do 

buraco a ser jogado (ponto B) 

que está mais próximo do ponto 

de referência da bola, mas não 

está mais próximo do buraco do 

que o ponto de referência da 

bola 

Em qualquer lado entre: 

• Uma linha a partir do 

buraco através do 

ponto de referência 

da bola (ponto A) (e 

até dois tacos de 

comprimento para 

fora dessa linha), e 

• Uma linha a partir do 

buraco através do 

ponto de referência do 

fairway (ponto 

B) (e até dois tacos 

de comprimento para 

o lado do fairway 

dessa linha) 

A área de alívio: 

• Não pode estar mais 

próxima do buraco que 

o ponto de referência 

da bola, e 

• Tem de estar 

na área geral 

Notas do jogador: 

Como é provável que a área de alívio seja muito grande, a bola pode rolar a uma distância 

considerável do sítio onde bate primeiro no solo e não precisa ser deixada cair novamente. 
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Regra Local Modelo E-5 

"Quando a bola de um jogador não foi encontrada ou é conhecido ou praticamente certo 

estar fora de limites, o jogador pode proceder como se segue em vez de proceder de 

acordo com pancada e distância. 

Por duas pancadas de penalidade, o jogador pode obter alívio deixando cair a bola 

original ou outra bola nesta área de alívio (ver Regra 14.3): 

Dois Pontos de Referência Estimados: 

a. Ponto de Referência da Bola: O ponto onde a bola original é estimado ter: 

• Ficado em repouso no percurso, ou 

• Cruzou o limite da margem do percurso da última vez para ficar fora de limites. 

b. Ponto de Referência no Fairway: O ponto do fairway do buraco a ser 

jogado que está mais próximo do ponto de referência da bola, mas não está mais 

perto do buraco do que o ponto de referência da bola. 

Para efeitos desta Regra Local, "fairway" significa qualquer área de relva na 

área geral que está cortada à altura do fairway ou menos. 

Se é estimado que uma bola está perdida no percurso ou cruzou o limite da margem 

do percurso pela última vez não chegando ao fairway, o ponto de referência do 

fairway pode ser um caminho de relva ou uma zona de partida para o buraco a ser 

jogado cortada à altura do fairway ou menos. 

Dimensão da Área de Alívio Baseada em Pontos de Referência: Em qualquer lado 

entre: 

• Uma linha a partir do buraco através do ponto de referência da bola (e até dois 
tacos de comprimento para fora dessa linha), e 

• Uma linha a partir do buraco através do ponto de referência do fairway (e até 
dois tacos de comprimento até ao lado do fairway dessa linha). 

Mas com estes limites: 

Limites na Localização da Área de Alívio: 

• Tem de estar na área geral, e 

• Não pode estar mais perto do buraco que o ponto de referência da bola. Assim 

que o jogador coloca uma bola em jogo de acordo com esta Regra Local: 

• A bola original que estava perdida ou fora de limites não está mais em jogo e não 
pode ser jogada. 

• Isto é verdadeiro mesmo se a bola for encontrada no percurso antes do fim dos 
três minutos de tempo de procura (ver Regra 6.3b). 
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Mas o jogador pode não usar esta opção para obter alívio para a bola original 

quando: 

• É conhecido ou praticamente certo que essa bola ficou em repouso numa 
área de penalidade, ou 

• O jogador jogou outra bola provisoriamente de acordo com a penalidade 
de pancada e distância (ver Regra 18.3). 

Um jogador pode usar esta opção para obter alívio para uma bola provisória 

que não tenha sido encontrada ou é conhecido ou praticamente certo estar fora 

de limites. 

Penalidade por Jogar Bola de um Local Errado em Infração a Regra 

Local: Penalidade Geral de Acordo com a Regra 14.7a.” 

E-6 Alívio de Linha de Jogo para Vedação de Proteção 

Objetivo. Uma vedação (ou painel protetor similar) é por vezes utilizada para 

proteger os jogadores num buraco de pancadas jogadas noutro buraco. 

Se tal vedação está próxima da área de jogo para outro buraco, a Comissão 

Técnica pode escolher usar zonas de drop para dar a um jogador uma opção 

extra de alívio sem penalidade quando ele está a jogar esse outro buraco e a 

vedação está na linha de jogo. 

O jogador deve ter direito a alívio apenas quando a bola está mais perto do 

buraco do que a zona de drop, para que um jogador cuja bola está bem longe da 

vedação não seja permitido ir para a frente para a zona de drop. 

A Comissão Técnica deve ter isto em consideração quando posicionar a zona 

de drop para assegurar que este alívio vai estar disponível apenas para situações 

em que acredita que tal alívio sem penalidade é justificado. 

 
Regra Local Modelo E-6 

"Durante o jogo do [especificar número do buraco], se a vedação de proteção 

no [especificar número do buraco] está na linha de jogo de um jogador: 

• O jogador pode obter alívio sem penalidade deixando cair (drop) uma bola 
dentro e jogando-a da zona de drop (descrever localização). 

• Mas este alívio só é permitido se a bola está em jogo mais perto do buraco 
que onde a zona de drop está localizada (ver Regra 14.3). 

Penalidade por Jogar Bola de um Local Errado em Infração a Regra 

Local: Penalidade Geral de Acordo com a Regra 14.7a.” 

E-7 Alívio de Vedação Elétrica Que Define os Limites 

Objetivo. Onde uma vedação elétrica é usada como uma vedação que define os 

limites, é permitida uma Regra Local dando alívio sem penalidade para uma bola 

que está até uma certa distância (por exemplo, dois tacos de comprimento) da 

vedação que define os limites. Nestas circunstâncias, para garantir a segurança 

do jogador, o jogador pode medir os dois tacos de comprimento a partir da 
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vedação e tem um taco de comprimento adicional onde deixar cair (drop) a bola sem 

estar mais perto do buraco que onde a bola estava originalmente. 

Não está de outro modo autorizado a introduzir uma Regra Local dando alívio sem 

penalidade de uma vedação que define os limites mesmo se as razões da Comissão 

Técnica para o fazer são para proteger a vedação de qualquer dano. 

 
Regra Local Modelo E-7 

"Se a bola de um jogador está no percurso e até [especificar uma distância tal como dois 

tacos de comprimento] da vedação elétrica que define os limites no(s) buraco(s) 

[especificar localização(ões)], ele pode, sem penalidade, obter alívio de acordo com a 

Regra 16.1, usando como ponto de referência o ponto que está [especificar distância, tal 

como dois tacos de comprimento] a partir da vedação e a uma distância igual do buraco. 

Penalidade por Jogar Bola de um Local Errado em Infração a Regra Local: 

Penalidade Geral de Acordo com a Regra 14.7a.” 

E-8 Definindo Zonas das Quais é Proibido Jogar 

Objetivo. Poderá haver algumas partes do percurso onde a Comissão Técnica deseja 

proibir jogar, e neste caso cada área tem de ser tratada como dentro de uma condição 

anormal do percurso ou de uma área de penalidade. 

A Comissão Técnica pode utilizar zonas das quais é proibido jogar por qualquer razão, tal 

como: 

• Proteger vida selvagem, habitats de animais e áreas ambientais sensíveis. 

• Prevenir danos em árvores jovens, canteiros de flores, viveiros de relva, áreas com 
relvado novo ou outras áreas plantadas. 

• Proteger os jogadores de perigos. 

• Preservar locais de interesse histórico ou cultural. 

Ver Secções 2G e 5B(5) para mais informação sobre Zonas das Quais É Proibido Jogar e 

como marcá-las distintamente. 

 
Regra Local Modelo E-8.1 

"A área definida por [especificar como a área está marcada, por exemplo, com estacas 

verdes] [especificar onde está localizada, e.g. à direita do fairway no buraco 8] é uma zona 

da qual é proibido jogar que será tratada como uma condição anormal do percurso. Tem de 

ser obtido alívio sem penalidade da interferência da zona da qual é proibido jogar de 

acordo com a Regra 16.1f." 

 
Regra Local Modelo E-8.2 

"A área dentro da área de penalidade [vermelha] [amarela] definida por [especificar como a 

área está marcada, por exemplo, com estacas verdes] [especificar onde está localizada, por 

exemplo, à direita do fairway no buraco 8] é uma zona da qual é proibido jogar. Quando uma 

bola está na zona da qual é proibido jogar dentro da área de penalidade, a bola  
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não pode ser jogada como estiver e tem de ser obtido alívio da interferência da zona da 

qual é proibido jogar de acordo com a Regra 17.1e." 

E-9 Definindo uma Área Fora de Limites como uma Zona da Qual é 

Proibido Jogar 

Objetivo. Embora um jogador não possa jogar uma bola de fora de limites, pode haver 

áreas que estão fora de limites que a Comissão Técnica pode desejar designar como 

áreas das quais é proibido jogar, por exemplo, para impedir jogadores de danificar 

alguma coisa a crescer nessa área quando interfere com o jogo de uma bola no 

percurso. Neste caso, um jogador tem de obter alívio sem penalidade se a bola do 

jogador está no percurso mas a sua área de stance pretendido está na zona da qual é 

proibido jogar que está fora de limites ou se o seu swing toca alguma coisa que está na 

zona da qual é proibido jogar. 

 
Regra Local Modelo E-9 

"A [identificar a área fora de limites que será tratada como uma zona da qual é proibido 

jogar] é uma zona da qual é proibido jogar e o jogador tem de obter alívio sem penalidade 

de acordo com a Regra 16.1f(2) se a sua bola está no percurso e algo na zona da qual é 

proibido jogar interfere com a área de swing ou stance pretendido do jogador. O jogador 

não pode jogar a bola como esta estiver. 

Penalidade por Jogar Bola de um Local Errado em Infração a Regra Local: 

Penalidade Geral de Acordo com a Regra 14.7a.” 

E-10 Proteção de Árvores Jovens 

Objetivo. Para evitar danos em árvores jovens quando um jogador executa uma pancada, 

uma Comissão Técnica pode escolher designá-las como uma zona da qual é proibido 

jogar para que: 

• Se um jogador tem algum tipo de interferência como definido na Regra 16.1 de tal 
árvore designada como uma zona da qual é proibido jogar, ele tem de obter alívio 
de acordo com a Regra 16.1f. 

• Se a bola do jogador está numa área de penalidade, ele tem de obter alívio sem 
penalidade de acordo com a Regra Local dentro da área de penalidade ou proceder 
com penalidade de acordo com a Regra 17.1. 

Tais árvores devem ser identificadas por estacas, fitas ou de alguma outra forma clara. 

Quando a árvore cresceu e não precisa mais desta proteção, a Comissão Técnica deve 

retirar a Regra Local e/ou retirar a estaca ou fita identificativa da árvore. 

 
Regra Local Modelo E-10 

"As árvores jovens identificadas por [identificar marcações] são zonas das quais é 

proibido jogar: 

• Se a bola de um jogador está em qualquer lado no percurso que não seja uma área de 
penalidade e está em cima ou toca numa tal árvore ou uma tal árvore interfere com o 
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stance do jogador ou área de swing pretendido, o jogador tem de obter alívio de 

acordo com a Regra 16.1f. 

• Se a bola está numa área de penalidade, e existe interferência de tal árvore para o 

stance do jogador ou área de swing pretendido, o jogador tem de obter alívio quer 

com penalidade de acordo com a Regra 17.1e ou com alívio sem penalidade de 

acordo com a Regra 17.1e(2). 

Penalidade por Jogar Bola de um Local Errado em Infração a Regra Local: 

Penalidade Geral de Acordo com a Regra 14.7a.” 

E-11 Bola Defletida por Linha Eléctrica 

Objetivo. Se uma linha elétrica aérea permanente pode interferir com o jogo razoável 

de um buraco, uma Comissão Técnica pode requerer que se uma bola bater na linha 

elétrica (e torres, cabos de suporte ou postes suportando a linha elétrica), a pancada 

não conta e o jogador tem de executar novamente a pancada. Esta Regra Local não 

deve geralmente ser usada para linhas elétricas que não interferem com o jogo de um 

buraco ou estão fora de limites. 

Uma Regra Local que dá a um jogador a opção de repetir a pancada para uma bola 

que bate numa linha elétrica não deve ser implementada. 

 
Regra Local Modelo E-11 

"Se é conhecido ou praticamente certo que a bola de um jogador bateu numa linha 

elétrica [ou torre ou um cabo ou poste suportando a linha elétrica] durante o jogo de 

[especificar número do buraco], a pancada não conta. O jogador tem de jogar uma 

bola sem penalidade de onde a pancada anterior foi executada (ver Regra 14.6 para o 

que fazer). 

Penalidade por Jogar Bola de um Local Errado em Infração a Regra Local: 

Penalidade Geral de Acordo com a Regra 14.7a.” 
 

8F Condições Anormais do Percurso e Objetos Integrantes 

F-1   Definindo Condições Anormais do Percurso e Objetos Integrantes 

Objetivo. Há muitas maneiras pelas quais uma Comissão Técnica pode definir 

condições anormais do percurso e objetos integrantes e por isso não é apropriado ou 

possível providenciar uma lista completa de Regras Locais Modelo que possa ser 

usada para este fim. 

A chave é ser clara e específica quando definir condições anormais do percurso e 

objetos integrantes nas Regras Locais. 

A Comissão Técnica tem a margem para adotar Regras Locais para os seguintes 

propósitos sem necessidade dos mesmos se adequarem às Regras Locais Modelo 

detalhadas na Secção 2: 

• Clarificar o estatuto de objetos que podem ser obstruções. 
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• Declarar qualquer objeto artificial como sendo um objeto integrante (e não 
uma obstrução). 

• Declarar superfícies artificiais e bermas de estradas como sendo objetos 

integrantes. 

• Declarar estradas e caminhos que não têm superfícies artificiais e bermas 
como sendo obstruções se estas podem afetar injustamente o jogo. 

• Definir obstruções temporárias no percurso ou ao lado do percurso como 
móveis, fixas ou obstruções fixas temporárias. 

Não estão incluídas nesta secção Regras Locais Modelo específicas dada a 

variedade de opções disponíveis, mas são dados alguns exemplos abaixo: 

• Terreno em reparação é definido por qualquer área delimitada por uma linha 
branca [ou inserir outra cor ou descrição conforme apropriado]. 

• Terreno em reparação inclui rochas expostas em áreas cortadas à altura do 
fairway ou menos [ou até uma distância indicada do fairway, tal como dois 
tacos de comprimento]. 

• Áreas em bunkers onde a areia foi removida pelo movimento da água 
resultando em sulcos profundos através da areia são terreno em reparação. 

• Tapetes que estão presos e rampas passa-cabos plásticas são obstruções fixas. 

• Vedações de proteção em redor dos greens são obstruções fixas. 

• As traves em vedações de traves são obstruções [móveis ou fixas]. 

• Muros de retenção artificiais e estacas de suporte quando localizadas em áreas 
de penalidade são objetos integrantes. 

• Arames e outros objetos agregados [próximos] a árvores são objetos 

integrantes. 

• Todas as cancelas com o propósito de passar através dos muros e vedações 
que definem os limites [ou especificar o(s) buraco(s) em que se isto se aplica] 
são objetos integrantes. 

Ver Secções 2F e 5B(4) para mais informação sobre condições anormais do 

percurso. 

Ver Secções 2H e 5B(4) para mais informação sobre objetos integrantes. 

F-2 Alívio Limitado para Bola Cravada 

Objetivo. A Regra 16.3 permite normalmente alívio sempre que uma bola está 

cravada em qualquer lado na área geral (para além de em areia em áreas que 

não estão cortadas à altura do fairway ou menos). 

Mas uma Comissão Técnica pode escolher: 

• Permitir alívio apenas onde uma bola está cravada numa parte da área geral 
cortada à altura do fairway ou menos. 
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• Não permitir alívio sem penalidade para uma bola cravada na parede ou borda 
de um bunker (tal como uma superfície de relva compactada de solo). 

 
Regra Local Modelo F-2.1 

"A Regra 16.3 é modificada desta forma: 

É permitido alívio sem penalidade apenas onde uma bola está cravada numa parte 

da área geral cortada à altura do fairway ou menos. 

[Relva compactada por cima de bunkers não está cortada à altura do fairway ou 

menos para efeitos desta Regra.] 

Penalidade por Jogar Bola de um Local Errado em Infração a Regra 

Local: Penalidade Geral de Acordo com a Regra 14.7a.” 

 
Regra Local Modelo F-2.2 

"A Regra 16.3 é modificada desta forma: 

Alívio sem penalidade não é permitido quando uma bola está cravada em 

[superfícies de relva compactada] [superfícies de solo] cima de bunkers. 

Penalidade por Jogar Bola de um Local Errado em Infração a Regra 

Local: Penalidade Geral de Acordo com a Regra 14.7a.” 

F-3 Terreno em Reparação Tratado como Parte de Obstrução nas 

Proximidades 

Objetivo. Terreno em reparação pode estar localizado mesmo ao lado de uma 

obstrução fixa. Por exemplo, quando um canteiro de flores que a Comissão 

Técnica declarou como sendo terreno em reparação está rodeado por um 

caminho para buggies com superfície artificial ou quando tráfego de buggies causa 

dano próximo de um caminho para buggies. 

Isto pode levar a situações de alívio complicadas. Depois de obter alívio de uma 

condição, um jogador pode descobrir que há agora interferência de outra 

condição; e depois de obter alívio dessa outra condição, o jogador pode descobrir 

que a primeira condição interfere outra vez. 

Para permitir ao jogador obter alívio de uma só vez, a Comissão Técnica pode 

escolher tratar ambas as condições como uma única condição anormal do 

percurso. Quando isto é feito, as áreas de terreno em reparação devem ser 

ligadas à obstrução fixa por linhas brancas ou devem ser definidas de alguma outra 

forma clara. 

Esta Regra Local Modelo dá exemplos de como abordar situações deste tipo: 

 
Regra Local Modelo F-3.1 

Quando linhas brancas são usadas para marcar o terreno em reparação: 
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"Áreas de terreno em reparação delimitadas com linhas brancas e a [estrada ou 

caminho com superfície artificial ou outra obstrução identificada] à qual estas se 

ligam são tratadas como uma única condição anormal do percurso quando obtém 

alívio de acordo com a Regra 16.1." 

 
Regra Local Modelo F-3.2 

Quando linhas brancas não são usadas para marcar o terreno em reparação: 

"Onde áreas de terreno danificado estão mesmo ao lado de [estrada ou caminho 

com superfície artificial ou outra obstrução identificada] estas são tratadas como 

uma única condição anormal do percurso quando obtém alívio de acordo com a 

Regra 16.1." 

 
Regra Local Modelo F-3.3 

Para áreas de plantas ornamentais tais como canteiros de flores rodeados por 

uma obstrução fixa tal como um caminho para buggies: 

"[Descrever área, tal como áreas de plantas ornamentais] que estão rodeadas 

por uma estrada ou caminho com superfície artificial (incluindo tudo o que está 

a crescer nessa área) e a estrada ou caminho são tratados como uma única 

condição anormal do percurso quando obtém alívio de acordo com a Regra 16.1." 

F-4 Dano Considerável Devido a Chuva Forte e Tráfego 

Objetivo. Quando chuva forte resultou em muitas áreas com danos atípicos no 

percurso (tais como sulcos profundos causados por veículos ou pegadas 

profundas causadas por espetadores), e não é exequível defini-las com estacas 

ou linhas, a Comissão Técnica tem a autoridade para declarar tais danos atípicos 

como terreno em reparação. 

 
Regra Local Modelo F-4 

"Terreno em reparação pode incluir áreas de danos atípicos, incluindo áreas onde 

espetadores ou outro tráfego se combinaram com condições chuvosas 

para alterar materialmente a superfície do solo, mas apenas quando tal foi 

declarado por um árbitro autorizado ou membro da Comissão Técnica. 

Penalidade por Jogar Bola de um Local Errado em Infração a Regra 

Local: Penalidade Geral de Acordo com a Regra 14.7a.” 

F-5 Obstruções Fixas Perto de Greens 

Objetivo. Quando uma bola está em qualquer lado exceto no green, uma obstrução 

fixa na linha de jogo do jogador não é, por si só, interferência de acordo com a 

Regra 16.1. Alívio sem penalidade não é normalmente permitido. 

Mas se as bordas ou franjas dos greens estão cortadas curtas suficiente que o 

putting de fora do green é provável ser uma escolha normal de pancada, as 

obstruções fixas que estão perto do green podem interferir com tais pancadas. 
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Nesse caso, a Comissão Técnica pode escolher dar uma opção extra de alívio de 

acordo com a Regra 16.1 quando a bola de um jogador está na área geral ou no green 

e uma obstrução fixa próxima do green está na linha de jogo do jogador. 

A Comissão Técnica pode limitar tal alívio a certas situações, tais como apenas para 

buracos ou obstruções particulares, ou apenas quando a bola e a obstrução estão em 

parte da área geral cortada à altura do fairway ou menos. 

 
Regra Local Modelo F-5 

"Pode ser obtido alívio de interferência por uma obstrução fixa de acordo com a Regra 

16.1. 

O jogador também tem estas opções extra para obter alívio quando tais obstruções 

fixas estão próximo do green e na linha de jogo: 

Bola na Área Geral. O jogador pode obter alívio de acordo com a Regra 16.1b se uma 

obstrução fixa está: 

• Na linha de jogo, e está: 

»  Até dois tacos de comprimento do green, e 

»  Até dois tacos de comprimento da bola. 

Exceção  – Sem Alívio Se Linha de Jogo Claramente Injustificável. Não há 

alívio de acordo com esta Regra Local se o jogador escolhe uma linha de jogo que é 

claramente injustificável. 

Penalidade por Jogar Bola de um Local Errado em Infração a Regra Local: 

Penalidade Geral de Acordo com a Regra 14.7a.” 

F-6 Proibindo Alívio de Condição Anormal do Percurso Quando Existe 

Apenas Interferência Para o Stance 

Objetivo. Uma Comissão Técnica pode desejar recusar alívio por interferência ao 

stance do jogador de algumas condições tais como buracos de animais, pois a 

interferência para o stance não afeta a pancada significativamente ou se alívio para 

interferência ao stance podia resultar em obter alívio repetidamente de condições 

similares próximas. 

 
Regra Local Modelo F-6 

"A Regra 16.1 é modificada desta forma: 

Não existe interferência se [inserir condição da qual alívio é restringido] apenas 

interfere com o stance do jogador. 

Penalidade por Jogar Bola de um Local Errado em Infração a Regra Local: 

Penalidade Geral de Acordo com a Regra 14.7a.” 
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F-7 Alívio de Aparas de Relva Cortada 

Objetivo. Uma parte do percurso que foi reparada com relva cortada é frequentemente 

marcada como terreno em reparação até estar estável o suficiente para jogar. 

Mas quando a própria área de relva não precisa mais ser marcada como terreno em 

reparação, a Comissão Técnica pode ainda escolher permitir alívio quando: 

• Uma bola está num dos remendos de relva (também conhecido como costuras de 

relva). 

• Um remendo interfere com a área de swing pretendido do jogador. 

Quando tais remendos interferem apenas com o stance do jogador, não é necessário 

permitir alívio. 

 
Regra Local Modelo F-7 

"Se a bola de um jogador está dentro ou toca num remendo de relva cortada ou um 

remendo interfere com a área de swing pretendido do jogador: 

(a) Bola na Área Geral. O jogador pode obter alívio de acordo com a Regra 16.1b. 

(b) Bola no Green. O jogador pode obter alívio de acordo com a Regra 16.1d. 

Mas não existe interferência se o remendo interfere apenas com o stance do jogador. 

 

Todos os remendos dentro da área de relva cortada são tratados como o mesmo remendo 

ao obter alívio. Isto significa que se um jogador tem interferência de qualquer remendo 

depois de deixar cair (drop) a bola, o jogador tem de proceder como requerido na Regra 

14.3c(2) mesmo quando a bola ainda está até um taco de comprimento do ponto de 

referência. 

Penalidade por Jogar Bola de um Local Errado em Infração a Regra Local: 

Penalidade Geral de Acordo com a Regra 14.7a.” 

F-8 Alívio de Fendas no Solo 

Objetivo. Em condições quentes e secas, os fairways de um percurso podem sofrer devido a 

fendas no solo. O lie de uma bola pode ser seriamente afetado se esta ficar em repouso 

numa tal fenda, mas o stance de um jogador pode não ser perturbado pela condição, e 

neste caso uma Regra Local que dá alívio apenas para o lie da bola e área de swing 

pretendido é recomendada. 

 
Regra Local Modelo F-8 

"Fendas no solo em partes da área geral cortadas à altura do fairway ou menos são terreno 

em reparação. O jogador pode obter alívio de acordo com a Regra 16.1b. 

[Mas não existe interferência se a fenda interfere apenas com o stance do jogador.]" 

Penalidade por Jogar Bola de um Local Errado em Infração a Regra Local: 

Penalidade Geral de Acordo com a Regra 14.7a.” 
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F-9 Alívio de Raízes de Árvores no Fairway 

Objetivo. Na situação atípica em que são encontradas no fairway raízes de árvores 

expostas, pode ser injusto não permitir a um jogador obter alívio das raízes. A 

Comissão Técnica pode escolher tratar tais raízes de árvores no fairway como terreno 

em reparação do qual alívio sem penalidade é permitido de acordo com a Regra 16.1b. 

Em algumas circunstâncias em que raízes de árvores expostas também são encontradas 

em rough curto próximo do fairway, a Comissão Técnica também pode escolher tratar 

tais raízes de árvores dentro de uma distância específica do limite do fairway, (por 

exemplo, quatro tacos de comprimento ou no primeiro corte de rough) como terreno 

em reparação do qual alívio sem penalidade é permitido de acordo com a Regra 16.1b. 

Ao fazer isto, a Comissão Técnica pode escolher limitar alívio de interferência com o lie 

da bola e a área de swing pretendido. 

 
Regra Local Modelo F-9.1 

"Se a bola de um jogador está em repouso numa parte da área geral cortada à altura do 

fairway ou menos e há interferência de raízes de árvores expostas que estão numa 

parte da área geral cortada à altura do fairway ou menos, as raízes das árvores são 

tratadas como terreno em reparação. O jogador pode obter alívio sem penalidade de 

acordo com a Regra 16.1b. 

[Mas não existe interferência se as raízes das árvores interferem apenas com o stance 

do jogador.]" 

Penalidade por Jogar Bola de um Local Errado em Infração a Regra Local: 

Penalidade Geral de Acordo com a Regra 14.7a..” 

 
Regra Local Modelo F-9.2 

"Se a bola de um jogador está na área geral e há interferência de raízes de árvores 

expostas que estão numa parte da área geral cortada à altura do fairway ou menos [ou 

no rough dentro de especificar número de tacos de comprimento do limite do terreno 

cortado à altura do fairway ou menos] [ou no primeiro corte do rough], as raízes das 

árvores são tratadas como terreno em reparação. O jogador pode obter alívio sem 

penalidade de acordo com a Regra 16.1b. 

[Mas não existe interferência se as raízes das árvores interferem apenas com o stance 

do jogador.]" 

Penalidade por Jogar Bola de um Local Errado em Infração a Regra Local: 

Penalidade Geral de Acordo com a Regra 14.7a.” 

F-10 Danos por Animais 

Objetivo. Pode haver alturas quando animais causam danos no percurso que são tão 

generalizados que não é prático marcar todas as áreas danificadas como terreno em 

reparação. Além disso, alguns tipos de danos de animais podem não ser cobertos pela 

Regra 16.1. 
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Estas Regras Locais Modelo mostram como a Comissão Técnica pode escolher 

abordar estas questões. 

Se animais, incluindo insetos, criam danos num percurso, a Comissão Técnica pode 

escolher tratar tais danos como terreno em reparação do qual alívio é permitido de 

acordo com a Regra 16.1. Isto é feito definindo as áreas ou a condição em vez de 

tentar marcar todas as áreas de danos. 

Uma Comissão Técnica pode escolher limitar alívio apenas para danos que 

interferem com o lie da bola ou a área de swing pretendido. 

 
Regra Local Modelo F-10 

"Na área geral, as áreas de danos causados por [tipo de animal] são tratadas como 

terreno em reparação do qual alívio é permitido de acordo com a Regra 16.1b. 

[Mas não existe interferência se o dano interfere apenas com o stance do jogador.]" 

Penalidade por Jogar Bola de um Local Errado em Infração a Regra 

Local: Penalidade Geral de Acordo com a Regra 14.7a.” 

F-11 Formigueiros 

Objetivo. Formigueiros são impedimentos soltos e podem ser removidos de acordo 

com a Regra 15.1. Eles não são buracos de animais dos quais alívio sem penalidade é 

permitido de acordo com a Regra 16.1. 

Mas há situações quando os formigueiros são difíceis ou impossíveis de remover 

(tal como quando grandes, duros ou de forma cónica). Nesse caso, a Comissão 

Técnica pode adotar uma Regra Local dando ao jogador a opção de tratar tais 

formigueiros como terreno em reparação. 

Não é necessário adotar uma tal Regra Local para formigas-de-fogo pois as formigas-

de-fogo são consideradas uma condição animal perigosa e alívio sem penalidade é 

permitido de acordo com a Regra16.2. 

 
Regra Local Modelo F-11 

"Formigueiros grandes e duros no percurso são, por opção do jogador, impedimentos 

soltos que podem ser removidos de acordo com a Regra 15.1 ou terreno em 

reparação do qual alívio sem penalidade é permitido de acordo com a Regra 16.1. 

Penalidade por Jogar Bola de um Local Errado em Infração a Regra 

Local: Penalidade Geral de Acordo com a Regra 14.7a.” 

F-12 Dejetos de Animais 

Objetivo. O dejeto de uma ave ou outro animal é um impedimento solto que pode 

ser removido de acordo com a Regra 15.1. 
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Mas se houver receio com o efeito do dejeto no jogo justo, a Comissão Técnica 

pode dar aos jogadores a opção de tratar dejetos como terreno em reparação do 

qual alívio é permitido de acordo com a Regra 16.1. 

Se tratar os dejetos como terreno em reparação não der necessariamente alívio total 

quando uma bola está no green, uma Comissão Técnica pode também permitir que 

jogadores usem uma vara flexível para varrer greens ou equipamento de manutenção 

similar para remover os dejetos da linha de jogo sem penalidade, mesmo se fazê-lo 

melhorar a linha de jogo ou outras condições que afetam a pancada. 

 
Regra Local Modelo F-12 

"Por opção do jogador, os dejetos de [especificar dejetos dos quais seria dado alívio, 

e.g. dejetos de ganso, dejetos de cão] podem ser tratados tanto como: 

• Um impedimento solto que pode ser removido de acordo com a Regra 15.1, ou 

• Terreno em reparação do qual alívio é permitido de acordo com a Regra 16.1. 

[Se forem encontrados dejetos no green, o jogador pode também usar uma vara 

flexível para varrer greens localizada junto dos greens para remover os dejetos da linha 

de jogo. Se ao fazer isto melhorar a linha de jogo ou outras condições que afetam a 

pancada, não há penalidade de acordo com a Regra 8.1a.] 

Penalidade por Jogar Bola de um Local Errado em Infração a Regra Local: 

Penalidade Geral de Acordo com a Regra 14.7a.” 

F-13 Danos por Cascos de Animais 

Objetivo. Os cascos de animais tais como veados ou alces podem causar danos no 

percurso. Uma Comissão Técnica pode desejar permitir aos jogadores obter alívio 

deste dano como terreno em reparação sem ter de marcar todas estas áreas. 

Como os danos causados por animais podem ser reparados no green, a Comissão 

Técnica pode declarar tais danos como terreno em reparação ou permitir aos 

jogadores repará-los. 

 
Regra Local Modelo F-13 

"Danos que são claramente identificáveis como tendo sido causados por cascos de 

animais são terreno em reparação do qual alívio sem penalidade é permitido de 

acordo com a Regra 16.1. 

[Mas no green, a Regra 16.1 não se aplica pois tais danos podem ser reparados de 

acordo com a Regra 13.1.] 

Penalidade por Jogar Bola de um Local Errado em Infração a Regra Local: 

Penalidade Geral de Acordo com a Regra 14.7a.” 

F-14 Acumulações de Impedimentos Soltos 

Objetivo. Em certas alturas do ano, pilhas de impedimentos soltos tais como folhas, 

sementes ou bolotas podem tornar difícil para um jogador encontrar ou jogar 
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a sua bola. Uma Comissão Técnica pode escolher tratar tais pilhas de 

impedimentos soltos na área geral ou num bunker como terreno em reparação 

do qual alívio sem penalidade é permitido de acordo com a Regra 16.1. 

Esta Regra Local não pode ser usada para áreas de penalidade pois não é 

permitido alívio para condições anormais do percurso em áreas de penalidade. 

A Regra Local deve ser limitada ao(s) buraco(s) onde são criados problemas por 

tais impedimentos soltos e deve ser retirada assim que as condições permitam. 

 
Regra Local Modelo F-14 

"Durante o jogo do [especificar número do buraco], qualquer terreno com 

acumulações temporárias de [identificar tipos de impedimentos soltos] na área 

geral ou num bunker é tratado como terreno em reparação do qual alívio sem 

penalidade é permitido de acordo com a Regra 16.1. 

Penalidade por Jogar Bola de um Local Errado em Infração a Regra 

Local: Penalidade Geral de Acordo com a Regra 14.7a.” 

F-15 Cogumelos no Green 

Objetivo. Se cogumelos a crescer no green podem interferir com o jogo justo, a 

Comissão Técnica pode tratá-los como terreno em reparação para que um 

jogador possa obter alívio sem penalidade de acordo com a Regra 16.1d. 

 
Regra Local Modelo F-15 

"Cogumelos que estão fixados no green são terreno em reparação do qual alívio 

sem penalidade é permitido de acordo com a Regra 16.1d. 

Penalidade por Jogar Bola de um Local Errado em Infração a Regra 

Local: Penalidade Geral de Acordo com a Regra 14.7a.” 

F-16 Bunker Cheio de Água Temporária 

Objetivo. Se um bunker está inundado, alívio sem penalidade de acordo com a 

Regra 16.1c pode não ser suficiente para permitir jogo justo. Uma Comissão 

Técnica pode escolher tratar esse bunker como terreno em reparação na área 

geral do qual alívio sem penalidade é permitido fora do bunker. 

A Comissão Técnica deve apenas usar esta Regra Local numa base caso a caso e 

não está autorizada a fazer uma Regra Local deliberando no geral que todos os 

bunkers inundados são terreno em reparação. 

 
Regra Local Modelo F-16 

"O bunker inundado em [inserir localização do bunker; por exemplo, à esquerda 

do 5º green] é terreno em reparação na área geral. Não é tratado como um 

bunker durante a volta convencional. 
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Se a bola do jogador está dentro ou toca neste terreno em reparação ou o terreno em 

reparação interfere com o stance do jogador ou área de swing pretendido, o jogador 

pode obter alívio sem penalidade de acordo com a Regra 16.1b. 

Todos os outros bunkers no percurso, quer contenham água temporária ou não, 

continuam a ser bunkers para todos os efeitos de acordo com as Regras. 

Penalidade por Jogar Bola de um Local Errado em Infração a Regra Local: 

Penalidade Geral de Acordo com a Regra 14.7a.” 

F-17 Todas as Estradas e Caminhos Tratados como Obstruções 

Objetivo. Onde as estradas ou caminhos que não são pavimentados artificialmente 

podem interferir com o jogo justo, a Comissão Técnica pode escolher designar tais 

estradas como obstruções fixas das quais alívio sem penalidade é permitido de acordo 

com a Regra 16.1. 

 
Regra Local Modelo F-17 

"Todas as estradas e caminhos no percurso [ou identificar tipos particulares ou 

localizações], mesmo se não pavimentados artificialmente, são tratados como 

obstruções fixas das quais alívio sem penalidade é permitido de acordo com a Regra 

16.1. 

Penalidade por Jogar Bola de um Local Errado em Infração a Regra Local: 

Penalidade Geral de Acordo com a Regra 14.7a.” 

F-18 Tratando Objetos Móveis para Serem Fixos 

Objetivo. A Comissão Técnica pode escolher tratar certos objetos móveis no 

percurso, tais como todas as estacas (para além de estacas que definem os limites), 

caixotes e postes de sinalização, como sendo fixos de modo a desencorajar jogadores 

de os moverem. 

As implicações desta Regra Local devem ser tidas em consideração na totalidade pela 

Comissão Técnica antecipadamente pois podem resultar em jogadores infringirem a 

Regra 8.1movendo uma obstrução que é tratada como fixa. 

 
Regra Local Modelo F-18 

"Todas as estacas [ou identificar as obstruções móveis que vão ser consideradas fixas] 

no percurso são tratadas como obstruções fixas das quais alívio sem penalidade é 

permitido de acordo com a Regra 16.1. Não é permitido obter alívio de acordo com a 

Regra 15.2. 

Penalidade por Infração à Regra Local: Penalidade Geral." 

F-19 Sulcos Salientes Perto de Greens 

Objetivo. Sulcos salientes são por vezes cortados na borda ou franja do green para 

impedir que ervas invadam o green. Porque pode ser difícil jogar uma bola de tais 

sulcos, a Comissão Técnica pode escolher tratá-los como terreno em reparação 
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do qual alívio sem penalidade é permitido de acordo com a Regra 16.1. 

Deve ser permitido alívio apenas para interferência com o lie da bola ou a área de 

swing pretendido. 

 
Regra Local Modelo F-19 

"Os sulcos salientes em redor das bordas ou franjas de greens são terreno em 

reparação. Se a bola de um jogador está dentro ou toca num sulco ou um sulco 

interfere com a área de swing pretendido: 

(a) Bola na Área Geral. O jogador pode obter alívio sem penalidade de acordo 

com a Regra 16.1b. 

(b) Bola no Green. O jogador pode obter alívio sem penalidade de acordo com a 

Regra 16.1d. 

Mas não existe interferência se o sulco saliente interfere apenas com o stance do 

jogador. 

Penalidade por Jogar Bola de um Local Errado em Infração a Regra 

Local: Penalidade Geral de Acordo com a Regra 14.7a.” 

F-20 Canais de Drenagem em Betão 

Objetivo. Canais estreitos de drenagem em betão são encontrados por vezes em 

percursos onde inundações são comuns. Isto pode criar problemas para o jogo 

porque: 

• Estes canais são áreas de penalidade como definido nas Regras. 

• Mas eles frequentemente correm ao longo de caminhos para buggies e são mais 
como obstruções fixas do que áreas de penalidade. 

A Comissão Técnica pode escolher tratar estes canais de drenagem como 

obstruções fixas na área geral em vez de como áreas de penalidade. 

Ver Regras Local Modelo B-4 para quando um curso de água a céu aberto pode ser 

definido como parte da área geral. 

 
Regra Local Modelo F-20 

"Os canais de drenagem que são feitos de materiais artificiais e correm ao longo de 

caminhos para buggies são tratados como obstruções fixas na área geral e fazem 

parte do caminho para buggies. Um jogador pode obter alívio sem penalidade de 

acordo com a Regra 16.1b, 

Penalidade por Jogar Bola de um Local Errado em Infração a Regra 

Local: Penalidade Geral de Acordo com a Regra 14.7a.” 

F-21 Linhas Pintadas ou Pontos 

Objetivo. Se a Comissão Técnica coloca linhas pintadas ou pontos no green ou numa 

parte da área geral cortada à altura do fairway ou menos (por exemplo, para 
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marcações de distâncias), pode tratar essas áreas como condições anormais do 

percurso das quais alívio sem penalidade está disponível de acordo com a Regra 16.1. 

Quando tais linhas pintadas ou pontos interferem apenas com o stance do jogador, 

não é necessário permitir alívio. 

Em alternativa, a Comissão Técnica pode escolher clarificar que não há alívio 

disponível de tais linhas pintadas ou pontos. 

 
Regra Local Modelo F-21.1 

"Linhas pintadas ou pontos no green ou numa parte da área geral cortada à altura do 

fairway ou menos serão tratadas como terreno em reparação do qual alívio é permitido 

de acordo com a Regra 16.1. 

Mas não existe interferência se as linhas pintadas ou pontos interferem apenas com o 

stance do jogador. 

Penalidade por Jogar Bola de um Local Errado em Infração a Regra Local: 

Penalidade Geral de Acordo com a Regra 14.7a.” 

 
Regra Local Modelo F-21.2 

"Não é permitido alívio de linhas pintadas ou pontos [descrever área, por exemplo, 

em áreas onde a relva não está cortada à altura do fairway ou menos]. 

Penalidade por Jogar Bola de um Local Errado em Infração a Regra Local: 

Penalidade Geral de Acordo com a Regra 14.7a.” 

F-22 Linhas Temporárias e Cabos 

Objetivo. Linhas temporárias e cabos são muitas vezes colocados no percurso para 

providenciar energia elétrica e comunicações para uma competição. Estes cabos 

podem estar sobre a superfície do solo ou acima ou debaixo do solo. Tais linhas e 

cabos não estão normalmente nesse local e não fazem parte do desafio de jogar o 

percurso, por isso a Comissão Técnica pode escolher dar alívio extra quando os 

mesmos interferem com o jogo. 

 
Regra Local Modelo F-22 

"Linhas temporárias e cabos para energia elétrica e comunicações (e tapetes a cobri-

los e postes a suportá-los) são obstruções: 

1. Se forem facilmente movíveis, são obstruções móveis e um jogador pode removê-los 

sem penalidade de acordo com a Regra 15.2. 

2. De outro modo são obstruções fixas das quais o jogador pode obter alívio como se 

segue: 

(a) Bola na Área Geral ou num Bunker. O jogador pode obter alívio de acordo com a 

Regra 16.1. 
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(b) Bola em Área de Penalidade. A Regra 16.1b é modificada para permitir ao 

jogador a opção extra para obter alívio sem penalidade da interferência destas 

obstruções fixas numa área de penalidade deixando cair (drop) uma bola e 

jogando-a desta área de alívio: 

• Ponto de Referência: O ponto mais próximo de alívio total na área de 
penalidade. 

• Dimensão da Área de Alívio Medida a partir do Ponto de Referência: Um 
taco de comprimento, mas com estes limites: 

• Limites na Localização da Área de Alívio: 

» Tem de estar na área de penalidade na qual a bola ficou em repouso, 

» Não pode estar mais perto do buraco que o ponto de referência, e 

» Tem de ser obtido alívio total de toda a interferência da 

obstrução fixa. 

3. Se a bola de um jogador bate numa linha temporária elevada ou cabo, a pancada 

não conta. O jogador tem de jogar uma bola sem penalidade de onde a pancada 

anterior foi executada (ver Regra 14.6 para o que fazer). 

4. Valas cobertas de relva para linhas temporárias ou cabos na área geral são terreno 

em reparação, mesmo se não estiverem marcadas. O jogador pode obter alívio 

sem penalidade de acordo com a Regra 16.1. 

Mas há duas exceções: 

• Exceção 1 – Bola Bate em Secção Elevada: Se uma bola bate numa 
interseção elevada de cabos subindo a partir do solo, a pancada conta e a bola 
tem de ser jogada como estiver. 

• Exceção 2 – Bola Bate em Espias Suportando Obstrução Fixa 

Temporária: Espias suportando uma obstrução fixa temporária (TIO) são parte 

da TIO e não estão cobertas por esta Regra Local, a menos que a Comissão 

Técnica declare que as espias serão tratadas como linhas temporárias elevadas 

ou cabos de acordo com esta Regra Local. 

Penalidade por Jogar Bola de um Local Errado em Infração a Regra 

Local: Penalidade Geral de Acordo com a Regra 14.7a..” 

 
F-23 Obstruções Temporárias Fixas 

Objetivo. Quando as obstruções estão colocadas temporariamente no ou ao lado 

do percurso, a Comissão Técnica deve especificar se são obstruções móveis (ver 

Regra 15), obstruções fixas (ver Regra 16) ou obstruções fixas temporárias 

("TIOs"). 

TIOs (tais como uma bancada ou uma tenda) não estão normalmente presentes e 

não são consideradas como fazendo parte do desafio de jogar o percurso. Por 

causa da sua natureza temporária, esta Regra Local dá uma opção de alívio 
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adicional que não é permitida de obstruções fixas, embora o jogador possa ainda 

escolher tratar a TIO como se esta fosse uma obstrução fixa e usar os 

procedimentos de alívio disponíveis na Regra 16. 

O alívio adicional dado por esta Regra Local inclui a capacidade de um jogador 

obter alívio quando a TIO está localizada na linha reta entre a sua bola e o buraco 

(conhecido como "alívio de linha de visão") movendo-se para o lado, mantendo a 

mesma distância do buraco, para que a TIO já não esteja entre a bola do jogador e 

o buraco (também conhecido como movendo ao logo do "arco equidistante"). 

Quando um jogador obtém alívio de uma TIO, quer seja de acordo com esta 

Regra Local ou com os procedimentos de alívio na Regra 16, é garantido ao 

jogador alívio total da interferência física. Mas apenas quando obtém alívio usando 

a opção de alívio adicional de acordo com esta Regra Local é que o jogador vai 

garantir alívio total da TIO que está na sua linha de visão. 

 
Regra Local Modelo F-23 

"Definição de TIO: Uma obstrução fixa temporária (TIO) é uma estrutura que é 

colocada temporariamente no ou ao lado do percurso, normalmente para uma 

competição particular, e é fixa ou não facilmente amovível. 

Exemplos de TIOs são tendas temporárias, placards de resultados, bancadas, 

torres de televisão e casas de banho. 

TIOs incluem quaisquer espias de suporte a elas ligadas, exceto quando a Comissão 

Técnica decide que as espias de suporte serão tratadas como obstruções fixas. 

O limite mais externo da TIO é usado ao determinar se uma bola está debaixo da 

TIO ou se a TIO está na linha de visão do jogador entre a bola e o buraco. 

Linhas ou estacas podem ser usadas para definir os limites de uma TIO ou para 

ligar múltiplas TIOs numa única TIO maior. 

Uma TIO é diferente de uma obstrução fixa e esta Regra Local dá alívio adicional 

da interferência por uma TIO. Isto significa que o jogador pode escolher obter 

alívio usando quer: 

• O procedimento para obter alívio de uma condição anormal do percurso na Regra 

16 como se a TIO fosse uma obstrução fixa (este alívio também está disponível 

quando a bola está numa área de penalidade ou quando a TIO está fora de limites), 

ou 

• A opção de alívio adicional disponível de acordo com esta Regra Local. 
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a. Quando Alívio É Permitido 

Alívio de uma TIO é normalmente permitido quando há interferência física ou 

interferência da TIO na linha de visão. 

Interferência de acordo com esta Regra Local significa que o jogador tem: 

• Interferência física, 

• Interferência na linha de visão, ou 

• Ambas interferência física e na linha de visão. 

(1) Significado de Interferência Física por Obstrução Fixa Temporária. 

Interferência física existe quando: 

• A bola do jogador toca ou está dentro ou em cima de uma TIO, ou 

• A TIO interfere com a área de stance pretendido do jogador ou área de swing 
pretendido. 

(2) Significado de Interferência na Linha de Visão por Obstrução Fixa 

Temporária. Interferência na linha de visão existe quando: 

• A bola do jogador toca ou está dentro, em cima ou debaixo de uma TIO, ou 

• A TIO está na linha de visão do jogador para o buraco (isto é, a TIO está 
localizada na linha reta entre a bola e o buraco), ou 

• A bola está até um taco de largura, medido num arco equidistante do buraco, 

de um sítio onde a TIO estaria na linha de visão direta do jogador para o 

buraco (esta área ampla de um taco de comprimento é normalmente referida 

como o "corredor"). 

(3) Quando Alívio Não Está Disponível Apesar de Haver Interferência. Se a bola 

toca ou está dentro ou em cima da TIO, alívio está sempre disponível. 

Mas quando a bola não toca nem está dentro nem em cima da TIO, não há 

alívio de acordo com esta Regra Local se qualquer das seguintes se aplicar: 

• De qualquer interferência física ou interferência na linha de visão: 

»  Não há alívio quando jogar a bola como está seria claramente injustificável 

devido a algo que não a TIO (tal como quando o jogador é incapaz de 

executar uma pancada devido a onde a bola está num arbusto fora da TIO), 

e 

»  Não há alívio quando a interferência existe apenas porque o jogador 

escolhe um taco, tipo de stance ou swing ou direção de jogo que é 

claramente injustificada dadas as circunstâncias, e 

• De interferência na linha de visão: 

»  Não há alívio quando é claramente injustificado para um jogador jogar a 

bola para longe o suficiente que a bola vá chegar à TIO, e 
 

491 



Official Guide Golf 19 pt2 pages v6s03.indd   492 13/07/2018  12:45 

 

 

 

 
 

Regras Locais Modelo 
 
 

»  Não há alívio quando o jogador não consegue mostrar que há uma pancada que 

ele poderia razoavelmente jogar que simultaneamente (a) teria a TIO (incluindo o 

corredor) na linha dessa pancada, e (b) resultaria na bola terminar numa linha 

direta para o buraco. 

 
b. Alívio de Interferência para Bola em Área Geral 

Se a bola de um jogador está na área geral e há interferência de uma TIO (incluindo 

uma TIO localizada fora de limites) no percurso, o jogador pode obter alívio sem 

penalidade deixando cair (drop) a bola original ou outra bola nesta área de alívio e 

jogando-a a partir daqui: 

• Ponto de Referência: O ponto mais próximo de alívio total onde tanto a interferência 
física como na linha de visão não existem mais. 

• Dimensão da Área de Alívio a partir do Ponto de Referência: Toda a área até um 
taco de comprimento a partir do ponto de referência, mas com estes limites: 

• Limites na Localização da Área de Alívio: 

»  Tem de estar na área geral, 

»  Não pode estar mais perto do buraco que o ponto de referência, e 

» Tem de haver alívio total da interferência da TIO, tanto física como na linha de 

visão. 

Se o jogador tem interferência física da TIO, em vez de usar este procedimento de 

alívio ele pode escolher obter alívio usando o procedimento para obter alívio de uma 

condição anormal do percurso na Regra 16.1b, tratando a TIO como se fosse uma 

obstrução fixa. O procedimento de alívio de acordo com a Regra 16.1b também está 

disponível quando a bola está numa área de penalidade ou quando a TIO está fora de 

limites. Ver a Cláusula f desta Regra Local para como obter alívio. 

 
c. Alívio de Interferência para Bola em Bunker ou Área de Penalidade. 

Se a bola de um jogador está num bunker ou numa área de penalidade e há 

interferência de uma TIO (incluindo uma TIO localizada fora de limites), o jogador 

pode obter alívio sem penalidade ou alívio com penalidade: 

(1) Alívio Sem Penalidade: Jogando do Bunker ou Área de Penalidade. O jogador pode 

obter alívio sem penalidade como indicado na Cláusula b, exceto que o ponto mais 

próximo de alívio total onde já não existe interferência, e a área de alívio têm de estar 

nesse bunker ou área de penalidade. 

Se não existir esse ponto nesse bunker ou área de penalidade onde já não existe 

interferência, o jogador pode ainda obter este alívio como indicado acima usando o 

ponto de alívio máximo disponível no bunker ou na área de penalidade como o ponto de 

referência. 
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(2) Alívio com Penalidade: Jogando de Fora de Bunker ou Área de Penalidade. Por uma 

pancada de penalidade, o jogador pode deixar cair (drop) a bola original ou outra bola 

nesta área de alívio e jogá-la a partir daqui: 

• Ponto de Referência: O ponto mais próximo de alívio total que não está mais perto do 

buraco onde já não existe a interferência física nem na linha de visão, que está fora 

desse bunker ou área de penalidade. 

• Dimensão da Área de Alívio a partir do Ponto de Referência: Toda a área a um taco 
de comprimento a partir do ponto de referência, mas com estes limites: 

• Limites na Localização da Área de Alívio: 

»  Qualquer área do percurso que não dentro desse bunker ou área de penalidade ou 

em qualquer green, 

»  Não pode estar mais perto do buraco que o ponto de referência, e 

» Tem de haver alívio total da interferência da TIO, tanto física como na linha de 

visão. 

Se o jogador tem interferência física da TIO, em vez de usar este procedimento de 

alívio ele pode escolher obter alívio usando o procedimento para obter alívio de uma 

condição anormal do percurso na Regra 16.1b, tratando a TIO como se fosse uma 

obstrução fixa. O procedimento de alívio de acordo com a Regra 16.1b também está 

disponível quando a bola está numa área de penalidade ou quando a TIO está fora de 

limites. Ver a Cláusula f desta Regra Local para como obter alívio. 

 
d. Alívio Quando Bola em TIO Não Encontrada 

Se a bola do jogador não foi encontrada mas é conhecido ou praticamente certo ter ficado 

em repouso numa TIO: 

• O jogador pode obter alívio de acordo com esta Regra Local usando o ponto 
estimado em que a bola atravessou pela última vez o limite da TIO no percurso 
como sítio da bola para o propósito de encontrar o ponto mais próximo de alívio total. 

• Logo que o jogador coloca outra bola em jogo para obter alívio desta forma: 

»  A bola inicial não está mais em jogo e não pode ser jogada. 

»  Isto é verdadeiro mesmo se esta for depois encontrada no percurso antes do fim 

dos três minutos de tempo de procura (ver Regra 6.3b) 

Mas se não é conhecido ou praticamente certo que a bola ficou em repouso na TIO, o 

jogador tem de jogar de acordo com penalidade de pancada e distância (ver Regra 18.2). 

 
e. Autoridade da Comissão Técnica para Modificar Procedimentos de 

Alívio de TIO 

Quando adota esta Regra Local, a Comissão Técnica pode modificar os procedimentos 

de alívio nas Cláusulas b e c em qualquer ou em ambas as seguintes formas: 
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(1) Uso Opcional ou Obrigatório de Zonas de Drop. A Comissão Técnica pode 

permitir ou requerer que um jogador use uma zona de drop como a área de 

alívio para obter alívio de acordo com esta Regra Local. Quando o fizer, a 

Comissão Técnica pode adicionar a zona de drop para alívio de apenas 

interferência física ou apenas interferência na linha de visão ou pode ser usada 

para alívio de ambos tipos de interferência. 

(2) Opção de Alívio "Qualquer dos Lados". A Comissão Técnica pode permitir 

ao jogador a opção de obter alívio do outro lado de uma TIO para além das 

opções de alívio permitidas de acordo com as Cláusulas b e c desta Regra 

Local. Mas a Comissão Técnica pode determinar que alívio de qualquer dos 

lados não é permitido se o jogador está a obter alívio usando os 

procedimentos na Regra 16.1. 

 
f. Jogador Pode Proceder De Acordo Com Outras Regras de Alívio 

(1) Obter Alívio Usando os Procedimentos na Regra 16.1 ou esta Regra Local. 

Se um jogador tem interferência física da TIO como definido na Cláusula a, o 

jogador pode quer: 

• Escolher usar os procedimentos de alívio na Regra 16.1 ou 

• Usar esta Regra Local. 

• Mas não pode obter alívio de acordo com uma destas opções e depois 
obter alívio de acordo com a outra. 

Se o jogador escolhe usar o procedimento para obter alívio de uma condição 

anormal do percurso na Regra 16.1, ele tem de tratar a TIO como se fosse uma 

obstrução fixa e obter alívio com base onde a bola está: 

• Na área geral usando os procedimentos na Regra 16.1b. 

• Num bunker usando os procedimentos na Regra 16.1c. 

• Numa área de penalidade usando os procedimentos na Regra 16.1c como se 
a bola estivesse num bunker. 

• No green usando os procedimentos na Regra 16.1d. 

(2) Obter Alívio de acordo com a Regra 17, 18 ou 19. Esta Regra Local não 

impede que o jogador obtenha alívio de acordo com a Regra 17, 18 ou 19 em 

vez de obter alívio da TIO de acordo com esta Regra Local. 

Penalidade por Jogar Bola de um Local Errado em Infração a Regra 

Local: Penalidade Geral de Acordo com a Regra 14.7a.” 
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8G Restrições ao Uso de Equipamento Específico 

G-1 Lista de Cabeças de Driver Homologadas 

Objetivo. Para dissipar qualquer dúvida que os drivers a serem usados numa 

competição estão homologados: 

• Uma Comissão Técnica pode escolher requerer que os jogadores usem 
apenas drivers cujas cabeças foram avaliadas e aprovadas como homologadas 
de acordo com as Regras de Equipamento. 

• Uma Lista de Cabeças de Driver Homologadas encontra-se em RandA.org. 

Esta Regra Local é recomendada para uso apenas em competições limitadas a 

jogadores altamente qualificados (isto é, competições profissionais e amadoras 

de elite). 

 
Regra Local Modelo G-1 

"Qualquer driver que o jogador use para executar uma pancada tem de ter uma 

cabeça, identificada por modelo e inclinação da face, que está na Lista Atual de 

Cabeças de Taco Homologadas emitida pelo The R&A. 

Esta lista é atualizada regularmente e encontra-se em RandA.org. 

Exceção – Cabeças de Driver Pré-1999: Um driver com uma cabeça que 

foi fabricada antes de 1999 está fora desta Regra Local. 

Penalidade Por Executar uma Pancada com Taco em Infração a esta 

Regra Local: Desclassificação. 

Não há penalidade de acordo com esta Regra Local por transportar mas não 

executar uma pancada com um driver que não está na Lista de Cabeças de 

Driver Homologadas." 

G-2 Especificações de Marcas de Sulcos e Punções 

Objetivo. Em vigor desde 1 de Janeiro de 2010, as Regras de Equipamento foram 

revistas para providenciar novas especificações para marcas de sulcos e punções 

para todos os tacos para além dos drivers e putters. Até pelos menos 2024, os 

tacos fabricados antes de 2010 não têm de cumprir com estas especificações. 

Mas uma Comissão Técnica pode escolher adotar uma Regra local requerendo 

que os jogadores usem apenas tacos que cumpram todas as especificações 

incluídas nas Regras de Equipamento atuais. Isto é recomendado para uso 

apenas em competições limitadas a jogadores altamente qualificados (isto é, 

competições profissionais e amadoras de elite). 

Uma Base de Dados de Equipamento pode ser encontrada em RandA.org para 

ajudar a encontrar que tacos podem ser usados. 
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Regra Local Modelo G-2 

"Ao executar uma pancada, o jogador tem de usar tacos que cumpram as 

especificações de marcas de sulcos e punções nas Regras de Equipamento que entraram 

em vigor a 1 de Janeiro de 2010. 

Uma Base de Dados de Equipamento de madeiras de fairway, híbridos, ferros e 

wedges que foram testados para conformidade com as Regras de Equipamento em 

vigor encontra-se em RandA.org. 

Penalidade Por Executar uma Pancada com Taco em Infração a esta Regra 

Local: Desclassificação. 

Não há penalidade de acordo com esta Regra Local por transportar mas não executar 

uma pancada com um taco que não está conforme estas especificações de marcas de 

sulcos e punções." 

G-3 Lista de Bolas de Golfe Homologadas 

Objetivo. Para dissipar qualquer dúvida que as bolas a serem usadas numa competição 

estão homologados, uma Comissão Técnica pode escolher requerer que os jogadores 

usem apenas bolas que foram avaliadas e aprovadas como homologadas de acordo 

com as Regras de Equipamento. 

Uma Lista de Bolas de Golfe Homologadas encontra-se em RandA.org e é atualizada 

mensalmente. 

Mesmo se esta Regra Local não está em vigor, qualquer bola usada tem de ser uma 

bola homologada. 

 
Regra Local Modelo G-3 

"Qualquer bola usada ao executar uma pancada tem de estar na Lista de Bolas de 

Golfe Homologadas atual emitida pelo The R&A. 

Esta lista é atualizada regularmente e encontra-se em RandA.org. 

Penalidade Por Executar uma Pancada com uma Bola que Não está na 

Lista Atual em Infração a esta Regra Local: Desclassificação." 

G-4 Regra de usar apenas Uma Bola Específica 

Objetivo. Para evitar que um jogador use bolas com diferentes caraterísticas de jogo 

dependendo da natureza do buraco ou pancada a ser jogada durante uma volta 

convencional, a Comissão Técnica pode escolher requerer que um jogador use apenas 

um único tipo de bola que está a Lista de Bolas de Golfe Homologadas. 

Cada listagem individual na Lista de Bolas de Golfe Homologadas é considerada uma 

bola diferente. Bolas de golfe de cores diferentes com marcas idênticas são 

consideradas bolas diferentes. 
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Esta Regra Local é recomendada para uso apenas em competições limitadas a 

jogadores altamente qualificados (isto é, competições profissionais e competições 

amadoras de elite). 

 
Regra Local Modelo G-4 

"Durante uma volta convencional completa, cada bola na qual o jogador executa 

uma pancada tem de ser da mesma marca e modelo como encontrado num único 

registo na Lista de Bolas de Golfe Homologadas atual. 

Se uma marca e/ou modelo diferente é deixada cair (drop), recolocada ou colocada 

mas ainda não jogada, o jogador pode corrigir o erro parando o uso dessa bola, 

sem penalidade, de acordo com a Regra 14.5. O jogador tem de deixar cair (drop), 

recolocar ou colocar uma bola da mesma marca e modelo que usada no início da 

volta convencional. 

Quando o jogador descobre que jogou uma bola em infração a esta Regra Local, 

ele tem de parar de usar essa bola antes de jogar da próxima área de partida e 

concluir a volta convencional com uma bola da mesma marca e modelo que a usada 

no início da volta convencional; de outro modo o jogador é desclassificado. 

Se a descoberta é feita durante o jogo de um buraco, o jogador pode concluir o 

jogo deste buraco com a bola jogada em infração ou colocar uma bola da marca e 

modelo correto no sítio de onde a bola jogada em infração a esta Regra Local foi 

levantada. 

Penalidade Por Executar uma Pancada numa Bola em Infração a Regra 

Local: 

O jogador recebe a penalidade geral por cada buraco durante os quais ele está 

em infração a esta Regra Local." 

G-5 Proibindo Uso de Aparelhos Medidores de Distância 

Objetivo. Embora a Regra 4.3 permita aos jogadores usar equipamento para medir 

distâncias (sujeito a certos requisitos), uma Comissão Técnica pode escolher 

proibir o uso de quaisquer aparelhos eletrónicos de medição de distâncias. 

 
Regra Local Modelo G-5 

"A Regra 4.3a(1) é modificada desta forma: 

Durante uma volta convencional, um jogador não pode obter informação sobre 

distâncias usando um aparelho eletrónico de medição de distâncias. 

Penalidade por Infração a Regra Local – ver Regra 4.3." 

G-6 Proibindo Uso de Transportes Motorizados 

Objetivo. Uma Comissão Técnica pode escolher proibir os jogadores de usar 
qualquer tipo de transporte motorizado tal como um buggy durante uma volta 
convencional. Isto é apropriado quando a Comissão Técnica vê o caminhar como 
uma parte integrante de jogar a competição ou quando acredita que o uso de 
transportes motorizados não seria seguro ou poderia danificar o percurso. 
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Ao adotar esta Regra Local, a Comissão Técnica pode permitir transporte 

motorizado de formas limitadas, tais como para levar jogadores de um buraco para 

outro quando esses buracos estão distantes ou permitindo a membros da Comissão 

Técnica dar a um jogador uma boleia quando ele vai jogar, ou jogou, novamente de 

acordo com penalidade de pancada e distância. 

Se um jogador aceita uma boleia sem a permissão da Comissão Técnica, a Comissão 

Técnica pode retirar a penalidade se tivesse autorizado o jogador a ir no veículo 

naquela situação caso o pedido tivesse sido feito. Por exemplo, se um jogador que 

perdeu uma bola e necessita regressar à área de partida aceitou uma boleia de um 

voluntário quando não havia qualquer membro da Comissão Técnica disponível, a 

Comissão Técnica pode retirar a penalidade se membros da Comissão Técnica 

tivessem dado uma boleia ao jogador se solicitado. 

Mas, quando o transporte motorizado não é permitido por Regra Local, é um 

princípio da Regra Local que os jogadores caminhem todo o percurso, por isso não 

deve ser dada autorização se foi dada boleia a um jogador para a frente quando ele 

ainda não caminhou essa distância. Por exemplo, se um jogador pára para comprar 

uma bebida depois de jogar a sua pancada de partida, e depois aceita uma boleia de 

um voluntário para a frente até à sua bola, a penalidade de acordo com a Regra Local 

não deve ser retirada. 

 
Regra Local Modelo G-6 

"Durante uma volta convencional, um jogador ou caddie não pode circular em qualquer 

forma de transporte motorizado exceto como autorizado ou mais tarde aprovado 

pela Comissão Técnica. 

[Um jogador que vai jogar, ou jogou, de acordo com penalidade de pancada e distância 

está sempre autorizado a circular em transporte motorizado.] 

[Jogadores e caddies podem circular no shuttle entre os buracos [identificar buraco] e 

[identificar buraco].] 

Penalidade por Infração a Regra Local: O jogador recebe a penalidade geral 

por cada buraco durante o qual há uma infração a esta Regra Local. Se a infração 

ocorre entre o jogo de dois buracos, aplica-se ao buraco seguinte." 

G-7 Proibindo Uso de Certos Tipos de Sapatos 

Objetivo. Para proteger o percurso de danos, a Comissão Técnica pode proibir o uso 

de sapatos com spikes de metal ou tradicionalmente desenhados. 

A Comissão Técnica também pode proibir o uso de sapatos com outras 

características que podem causar danos indesejáveis. 

 
Regra Local Modelo G-7 

"A Regra 4.3a é modificada desta forma: 

Durante uma volta convencional, um jogador não pode usar sapatos com: 
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• Spikes tradicionais – isto é, spikes que têm uma única ou múltiplas pontas 

concebidas para penetrar fundo na superfície  do solo (não importando se feitos 

de metal, cerâmica, plástico ou outros materiais); ou 

• Spikes de qualquer formato que são totalmente ou em parte feitos de metal, se 

esse metal pode entrar em contacto com o percurso. 

Penalidade por Infração a Regra Local – ver Regra 4.3." 

G-8 Proibindo ou Restringindo Uso de Dispositivos de Áudio e Vídeo 

Objetivo. A Regra 4.3a(4) permite a um jogador o uso de equipamento para ouvir 

áudio ou ver vídeos de assuntos não relacionados com a competição que está a ser 

jogada. Mas a Comissão Técnica pode adotar uma Regra Local proibindo o uso de 

dispositivos de áudio e vídeo durante uma volta convencional. 

 
Regra Local Modelo G-8 

"A Regra 4.3a(4) é modificada desta forma: Durante uma volta convencional, um 

jogador não pode ouvir ou ver conteúdo de qualquer natureza num dispositivo 

pessoal de áudio ou vídeo. 

Penalidade por Infração a Regra Local – ver Regra 4.3." 

 
8H Definindo Quem Pode Ajudar ou Dar Conselho aos Jogadores 
 

H-1 Uso de Caddie Proibido ou Requerido; Restrições de Caddies 
Objetivo. Uma Comissão Técnica pode escolher modificar a Regra 10.3 para 

• Proibir o uso de caddies, 

• Requerer que jogadores usem um caddie, ou 

• Limitar a escolha de caddie de um jogador (tal como não permitindo que um 

caddie seja um profissional, um dos pais ou um parente, outro jogador na 

competição, etc.). 
 

Regra Local Modelo H-1.1 

Se caddies são proibidos: 

"A Regra 10.3a é modificada desta forma: Um jogador não pode ter um caddie 

durante a volta convencional. 

Penalidade por Infração à Regra Local: 

• O jogador recebe a penalidade geral para cada buraco durante os quais é 

ajudado por um caddie. 

Se a infração ocorre ou continua entre dois buracos, o jogador recebe a 

penalidade geral para o buraco seguinte." 

 
Regra Local Modelo H-1.2 

Ou, se há limites a quem o jogador pode ter como um caddie: 
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"A Regra 10.3a é modificada desta forma: Um jogador não pode ter [identificar tipo 

de caddie proibido, por exemplo, um dois pais ou tutor] como o seu caddie durante a 

volta convencional. 

Penalidade por Infração à Regra Local: 

• O jogador recebe a penalidade geral para cada buraco durante o qual é ajudado 
por esse caddie. 

• Se a infração ocorre ou continua entre dois buracos, o jogador recebe a 
penalidade geral para o buraco seguinte." 

 
Regra Local Modelo H-1.3 

Se um jogador é requerido ter um caddie: 

"A Regra 10.3a é modificada desta forma: Um jogador tem de ter um caddie durante a 

volta convencional. 

Penalidade por Infração a Regra Local: O jogador recebe a penalidade geral 

para cada buraco durante o qual ele não tem um caddie." 

H-2 Nomeação de Conselheiro em Competições por Equipas 

Objetivo. De acordo com a Regra 24.4a, numa competição por equipas a Comissão 

Técnica pode permitir a cada equipa nomear uma ou duas pessoas que podem dar 

conselhos a membros da equipa enquanto estão a jogar no percurso: 

• Qualquer "conselheiro" tem de estar identificado junto da Comissão Técnica antes 
de dar conselho. 

• A Comissão Técnica pode limitar os tipos de conselhos que esta pessoa pode dar 
(tal como não permitindo ao conselheiro indicar a linha de jogo quando uma bola 
está no green). 

• A Comissão Técnica pode proibir um conselheiro de caminhar em certas partes do 
percurso (tal como greens). 

• Não é normal para uma Comissão Técnica permitir dois conselheiros por equipa, a 

menos que a natureza da competição o justifique, por exemplo numa competição 

em que não são permitidos caddies ou há uma grande número de jogadores em 

cada equipa. 

• A Comissão Técnica deve determinar a penalidade apropriada para uma infração de 

um conselheiro. Esta pode ser uma penalidade para um jogador específico que foi 

assistido de forma proibida ou uma penalidade geral para a equipa, por exemplo a 

adição de duas pancadas ao resultado da equipa num evento de jogo por pancadas. 
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Regra Local Modelo H-2 

"Cada equipa pode nomear [um/dois] conselheiro[s] a quem os jogadores na 

equipa podem pedir conselho e de quem podem receber conselho durante a volta 

convencional. A equipa tem de identificar cada conselheiro à Comissão Técnica 

antes de qualquer jogador na equipa iniciar a sua volta convencional. 

[A equipa pode mudar o seu conselheiro durante a volta convencional, mas tem 

de comunicar à Comissão Técnica quando o faz.] 

[O conselheiro não pode indicar a linha de jogo [ou caminhar no green] quando a 

bola de um jogador da equipa está no green.]" 

H-3 Restringindo Quem Pode Ser um Capitão de Equipa 

Objetivo. De acordo com a Regra 24.3, numa competição por equipas a 

Comissão Técnica pode estabelecer limites sobre quem pode servir como um 

capitão de equipa e sobre a conduta do capitão de equipa de acordo com a 

Regra 24.4a. Onde os conselheiros são permitidos (ver Regra Local Modelo H-

2), o capitão de equipa também pode ser um conselheiro. 

 
Regra Local Modelo H-3 

"Um capitão de equipa tem de ser [inserir restrição de elegibilidade, tal como 

um membro do mesmo clube]." 

H-4 Tratando Conselheiro como Parte do Lado do Jogador 

Objetivo. A Comissão Técnica pode providenciar que o conselheiro tem o mesmo 

estatuto que um membro do lado para garantir que as Regras de Golfe se aplicam 

às ações dessa pessoa. 

 
Regra Local Modelo H-4 

"O conselheiro tem o mesmo estatuto que um membro do lado em relação a 

cada membro da sua equipa." 

H-5 Conselho: Membros da Equipa no Mesmo Grupo 

Objetivo. De acordo com a Regra 24.4c, em jogo por pancadas em que o 

resultado de um jogador para a volta convencional conta apenas como parte do 

resultado da equipa, a Comissão Técnica pode adotar uma Regra Local 

permitindo os membros da equipa a jogar no mesmo grupo para dar conselho 

uns aos outros mesmo se não forem parceiros. 

 
Regra Local Modelo H-5 

"A Regra 10.2 é modificada desta forma: 

Onde dois jogadores da mesma equipa estão a jogar juntos no mesmo grupo, 

esses jogadores podem pedir conselho e receber conselho um do outro durante a 

volta convencional." 
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8I Definindo Quando e Onde Jogadores Podem Treinar 

I-1 Treinando Antes de Voltas Convencionais 

Objetivo. A Regra 5.2 cobre treinar no percurso antes ou entre voltas convencionais 

durante uma competição: 

• Jogo por Buracos (Regra 5.2a). Os jogadores num jogo por buracos podem praticar 
no percurso antes ou entre voltas convencionais, pois eles vão ter uma hipótese 
igual de o fazer porque jogam ao mesmo tempo. 

• Jogo por Pancadas (Regra 5.2b). Os jogadores não podem praticar no percurso 

antes de uma volta convencional no dia de uma competição, pois podem não ter 

um hipótese igual de o fazer porque jogam normalmente em diferentes grupos a 

diferentes horas. Mas eles são autorizados a praticar num dia da competição depois 

do seu jogo da competição no dia estar terminado. 

Há muitas considerações diferentes sobre se permitir treino no percurso, tal como 

equidade para os jogadores, possível interferência com preparação do percurso e 

atividades de manutenção, a quantidade de tempo antes ou entre voltas 

convencionais, ou quando os jogadores são encorajados a jogar no percurso fora da 

competição. 

Por estas ou outras razões, uma Comissão Técnica pode escolher adotar uma Regra 

Local que modifique estas provisões por defeito quer permitindo ou proibindo 

totalmente tal prática ou limitando quando, onde e como tal prática pode ter lugar. 

 
Regra Local Modelo I-1.1 

"A Regra 5.2a é modificada desta forma: 

Um jogador não pode praticar no percurso da competição antes ou entre voltas 

convencionais. 

[Ou, se os jogadores estão autorizados a treinar de maneiras limitadas: Descrever 

esses limites e quando, onde e como um jogador pode treinar no percurso.] 

Penalidade por Infração a esta Regra Local: 

• Penalidade por primeira infração: Penalidade Geral (aplicada ao primeiro buraco 
do jogador). 

• Penalidade por segunda infração: Desclassificação." 

Regra Local Modelo I-1.2 

"A Regra 5.2b é modificada desta forma: 

Um jogador pode praticar no percurso da competição antes ou entre voltas 

convencionais. 

[Ou, se os jogadores estão autorizados a treinar de maneiras limitadas: Descrever 

esses limites e quando, onde e como um jogador pode treinar no percurso.] 
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[Ou, se os jogadores estão proibidos de treinar no percurso tanto antes como 

entre voltas convencionais: "Um jogador não pode praticar no percurso da 

competição antes ou entre voltas convencionais."] 

I-2 Proibindo Treino No ou Perto do Green Anterior 

Objetivo. A Regra 5.5b permite a um jogador, entre o jogo de dois buracos, 

praticar putting ou chipping no ou perto do green do buraco acabado de 

concluir. Mas se isto pode afetar o ritmo de jogo ou por outras razões, a 

Comissão Técnica pode escolher proibir tal treino. 

 
Regra Local Modelo I-2 

"A Regra 5.5b é modificada desta forma: 

Entre o jogo de dois buracos, um jogador não pode: 

• Executar qualquer pancada de treino no ou perto do green do buraco acabado 
de concluir, ou 

• Testar a superfície desse green esfregando o green ou fazendo rolar uma bola. 

Penalidade por Infração à Regra Local: Penalidade Geral." 
 

8J Procedimentos para Mau Tempo e Suspensões de Jogo 

J-1 Métodos para Parar e Recomeçar Jogo 

Objetivo. A Regra 5.7b requer que jogadores parem de jogar imediatamente se a 

Comissão Técnica declarar uma suspensão imediata de jogo. A Comissão 

Técnica deve usar um método distinto de informar os jogadores sobre uma 

suspensão imediata. 

Os seguintes sinais são geralmente usados, e é recomendado que todas as 

Comissões Técnicas usem estes sinais onde possível: 

Paragem Imediata:  Um toque prolongado da sirene. 

Paragem Normal:  Três toques consecutivos da sirene. 

Recomeçando Jogo: Dois toques curtos da sirene. 

 
Regra Local Modelo J-1 

"Uma suspensão de jogo por uma situação perigosa será sinalizada por [inserir 

sinal a ser usado]. Todas as outras suspensões serão sinalizadas por [inserir sinal 

a ser usado]. Em qualquer dos casos, o recomeço do jogo será sinalizado por 

[inserir sinal a ser usado]. Ver Regra 5.7b." 

J-2 Remoção de Água Temporária 

Objetivo. Uma Comissão Técnica pode adotar uma política que clarifique que 

ações são apropriadas para um membro da Comissão Técnica, alguém 

designado pela Comissão Técnica (por exemplo, um membro da equipa de 
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manutenção), ou jogador, para remover água temporária no green. 

 
Regra Local Modelo J-2 

"Se a bola de um jogador está no green e há interferência por água temporária no 

green, o jogador pode: 

• Obter alívio sem penalidade de acordo com a Regra 16.1d; ou 

• Pedir que a sua linha de jogo seja limpa com um rodo. 

Esta limpeza com rodo deve ser feita através da linha de jogo e estender-se a uma 

distância razoável para lá do buraco (isto é, pelo menos o comprimento de uma volta 

do rolo) e realizada apenas por [especificar quem pode realizar isto, por exemplo a 

equipa de manutenção]." 
 

8K Políticas de Ritmo de Jogo 

As seguintes Regras Locais Modelo dão alguns exemplos de como a Comissão Técnica 

pode escolher abordar a questão do Ritmo de Jogo. A Comissão Técnica pode adotar 

outras Regras Locais para se adequarem aos recursos disponíveis e por isso não são 

uma lista exaustiva. 

Outros exemplos de políticas estão disponíveis em RandA.org. 

K-1 Tempo Máximo para Toda ou Parte de Volta Convencional 

Objetivo. Em competições em que há poucos ou nenhuns árbitros no percurso, pode 

ser desejável para a Comissão Técnica formular uma Regra Local simples que 

estabeleça um tempo limite que considere adequado para os jogadores concluírem a 

volta convencional e/ou um certo número de buracos. Estes limites vão variar 

dependendo dos números nos grupos e da modalidade de jogo. Se um grupo excede 

o tempo limite estabelecido e está fora de posição no percurso, cada jogador no 

grupo está sujeito a penalidade. 

 
Regra Local Modelo K-1 

"Se um grupo termina a volta convencional [ou especificar o número de buracos] mais 

atrasado do que o intervalo de início em relação ao grupo à frente e acima de 

[especificar tempo, por exemplo, 3 horas e 45 minutos] da hora de início [ou 

especificar conforme requerido], todos os jogadores no grupo estão sujeitos a uma 

penalidade de uma pancada [ou especificar conforme requerido]." 

K-2 Política de Ritmo de Jogo Buraco a Buraco e Pancada a Pancada 

Objetivo. Em competições em que há um número adequado de agentes no percurso, a 

Comissão Técnica pode pôr em prática uma política de Ritmo de Jogo que permite 

um prazo de tempo definido, e se depois os jogadores ultrapassarem esse tempo, 

estabelece um tempo máximo para jogar cada pancada. 
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A Regra Local Modelo abaixo é um exemplo de uma política para uma 

competição de jogo por pancadas em que os jogadores vão ser cronometrados 

individualmente quando o grupo está fora de posição. 

Uma estrutura de penalidades modificada que pode ser usada numa política de 

ritmo de jogo também está detalhada na Regra Local Modelo K-5. 

Opções para Estar Fora de Posição 

Um grupo está fora de posição quando ultrapassa o limite estabelecido para os 

buracos que foram jogados e não está em posição com o grupo anterior. 

Quando definir quando um grupo está fora de posição, a política deve 

especificar quando o grupo é considerado fora de posição por referência ao 

grupo à sua frente. Alguns exemplos são: 

• O grupo está mais do que o intervalo de início atrás do grupo à sua frente. 

• Um buraco par 4 ou par 5 está livre antes do grupo chegar à área de partida 
desse buraco. 

Tempo para Executar uma Pancada 

Quando um grupo está a ser cronometrado, cada jogador tem de executar a 

sua pancada dentro de um limite de tempo específico. A Comissão Técnica 

pode requerer que todas as pancadas sejam executadas na mesma quantidade 

de tempo ou pode adotar a linguagem opcional apresentada em baixo para 

permitir um período de tempo adicional para o primeiro jogador jogar de uma 

área específica tal como a área de partida ou o green. 

 
Regra Local Modelo K-2 

"Tempo Máximo Permitido 

O tempo máximo permitido é o tempo máximo considerado necessário pela 

Comissão Técnica para um grupo concluir a sua volta convencional. Isto é expresso 

num formato de tempo por buraco e total e inclui todo o tempo associado com 

jogar o jogo, e.g., para decisões e tempos de caminhada entre buracos. 

O tempo máximo atribuído para a conclusão de 18 buracos em [inserir nome 

do percurso] é [inserir tempo máximo, por exemplo, 4 horas e 05 minutos]. O 

seguinte procedimento aplica-se apenas se um grupo está "fora de posição." 

 
Definição de Fora de Posição 

O primeiro grupo a começar vai ser considerado "fora de posição" se, a 

qualquer altura durante a volta convencional, o tempo acumulado do grupo 

exceder o tempo permitido para o número de buracos jogados. Qualquer grupo 

seguinte vai ser considerado fora de posição se estiver [especificar quando um 

grupo está fora de posição em relação ao grupo à sua frente (ver exemplos 

acima)] e excedeu o tempo permitido para o número de buracos jogados. 
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Procedimento Quando Grupo está Fora de Posição 

1. Os árbitros vão monitorizar o ritmo de jogo e decidir se um grupo que está "fora de 

posição" deve ser cronometrado. Será feita uma avaliação sobre se há quaisquer 

circunstâncias atenuantes recentes, e.g. uma decisão demorada, bola perdida, bola 

injogável, etc. 

Se for tomada uma decisão para cronometrar os jogadores, cada jogador no grupo 

será sujeito a cronometragem individual e um árbitro pode avisar cada jogador que 

estão "fora de posição" e que estão a ser cronometrados. 

Em circunstâncias excecionais, um jogador individual, ou dois jogadores num grupo 

de três, podem ser cronometrados em vez de todo o grupo. 

2. O tempo máximo atribuído por pancada é [especificar um limite de tempo tal como 

40 segundos]. 

[São permitidos 10 segundos extra para o primeiro jogador jogar: a) uma pancada 

de partida num buraco de par 3; b) uma pancada de aproximação ao green; e c) um 

chip ou putt.] 

A contagem começa quando um jogador teve tempo suficiente para chegar à bola, é 

a sua vez de jogar e ele é capaz de jogar sem interferência ou distração. O tempo 

gasto para determinar a distância e escolher um taco conta como tempo gasto para 

a próxima pancada. 

No green, a contagem começa quando o jogador teve uma quantidade de tempo 

razoável para levantar, limpar e recolocar a bola, reparar dano que interfere com a 

linha de jogo e mover impedimentos soltos da linha de jogo. O tempo gasto a olhar 

para a linha de jogo para lá do buraco e/ou atrás da bola conta como parte do 

tempo gasto para a próxima pancada. 

As contagens de tempo são tiradas a partir do momento que é decidido pelo 

árbitro que é a vez do jogador jogar e ele é capaz de jogar sem interferência ou 

distração. 

A contagem de tempo pára quando um grupo volta à posição e os jogadores são 

avisados em conformidade. 

Penalidade por Infração à Regra Local: 

• Penalidade por primeira infração: Uma Pancada de Penalidade. 

• Penalidade por segunda infração: Penalidade Geral aplicada além da penalidade 
pela primeira infração. 

• Penalidade por terceira infração: Desclassificação." 

Até um jogador ter sido avisado de um mau tempo, ele não pode incorrer num outro 

mau tempo. 
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Procedimento Quando Novamente Fora de Posição Durante a Mesma 

Volta Convencional 

Se um grupo está "fora de posição" mais do que uma vez durante uma volta 

convencional, o procedimento acima aplica-se em cada ocasião. Maus tempos e a 

aplicação de penalidades na mesma volta convencional serão transitados até a volta 

convencional ser concluída. Um jogador não será penalizado se ele tiver um segundo 

mau tempo antes de ser avisado do mau tempo anterior." 

K-3 Política de Ritmo de Jogo Buraco a Buraco e Pancada a Pancada para 

Stableford 

Objetivo. Para uma competição Stableford, a Comissão Técnica pode modificar a 

penalidade para uma infração à Regra Local Modelo K-2 para assegurar que a 

penalidade vai ter impacto no resultado do jogador. A Comissão Técnica pode 

como opção, adicionar um aviso verbal para a primeira infração. 

 
Regra Local Modelo K-3 

"A declaração de penalidade para a Regra Local Modelo K-2 é modificada desta 

forma: 

Penalidade por Infração à Regra Local: 

• Penalidade por primeira infração: Dedução de um ponto aos pontos totais 
marcados para a volta convencional. 

• Penalidade por segunda infração: Dedução de mais dois pontos aos pontos totais 
marcados para a volta convencional. 

• Penalidade por terceira infração: Desclassificação." 

K-4 Política de Ritmo de Jogo Buraco a Buraco e Pancada a Pancada para 

Competições Par/Bogey 

Objetivo. Para uma competição Par/Bogey, a Comissão Técnica pode modificar a 

penalidade para uma infração à Regra Local Modelo K-2 para assegurar que a 

penalidade vai ter impacto no resultado do jogador. A Comissão Técnica pode 

como opção, adicionar um aviso verbal para a primeira infração. 

 
Regra Local Modelo K-4 

"A declaração de penalidade para a Regra Local Modelo K-2 é modificada desta 

forma: 

Penalidade por Infração à Regra Local: 

• Penalidade por primeira infração: Dedução de um buraco ao total de buracos 
marcados. 

• Penalidade por segunda infração: Dedução de um segundo buraco ao total de 
buracos marcados. 

• Penalidade por terceira infração: Desclassificação." 
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K-5 Estrutura Modificada de Penalidade de Ritmo de Jogo 

Objetivo. Uma Comissão Técnica pode modificar a penalidade para uma infração a 

qualquer política de Ritmo de Jogo de tal forma que a penalidade para uma primeira 

infração à política é um aviso verbal do árbitro. O exemplo dado abaixo é como a 

declaração de penalidade é modificada para uma competição de jogo por pancadas e as 

declarações de penalidade para competições de jogo por buracos, Stableford e 

Par/Bogey podem ser ajustadas de forma similar. 

 
Regra Local Modelo K-5 

"Penalidade por Infração Regra Local: 

• Penalidade por primeira infração: Aviso verbal do árbitro. 

• Penalidade por segunda infração: Uma pancada de penalidade. 

• Penalidade por terceira infração: Penalidade Geral aplicada além da penalidade pela 
segunda infração. 

• Penalidade por quarta infração: Desclassificação." 

8L Regras Locais Não Autorizadas 

Enquanto uma Comissão Técnica tem autoridade significativa de acordo com as Regras 

de Golfe para adotar Regras Locais para responder às necessidades particulares de um 

percurso ou competição, quaisquer Regras Locais que escolha por em prática têm de 

ser consistentes com as políticas estabelecidas na Secção 8, Regras Locais Modelo. 

A Regra 1.3c(3) declara que a Comissão Técnica não tem a autoridade para aplicar 

penalidades de uma forma diferente da constante nas Regras de Golfe. Por isso, é 

inapropriado para uma Comissão Técnica escrever uma Regra Local não autorizada que 

retire uma penalidade ou altere uma penalidade. Por exemplo, uma Comissão Técnica 

não pode alterar a penalidade por usar um taco não homologado de desclassificação 

para a penalidade geral ou alterar a penalidade geral por falha em recolocar uma bola 

que foi movida para uma única pancada. A Comissão Técnica não pode impor 

penalidades quando as Regras não as impõem, por exemplo, penalizando um jogador 

que não somou o seu resultado no cartão de resultados em jogo por pancadas. 

Além disso, as Comissões Técnicas não podem escrever uma Regra Local que vai além 

das Regras Locais autorizadas de forma que comprometa os princípios básicos das 

Regras de Golfe. Como exemplos, permitindo que jogadores usem preferred lies em 

toda a área geral ou dando alívio sem penalidade de buracos de divots no 

fairway, compromete o princípio básico de acordo com a Regra 1.1 de jogar a bola 

como esta estiver. 

Como um princípio geral, quando um jogador está a jogar uma volta convencional que 

vai ser registada para efeitos de handicap, ele é requerido jogar essa volta convencional 

de acordo com as Regras de Golfe. Se a Comissão Técnica autoriza jogadores a jogar 

de acordo com Regras Locais que diferem significativamente das Regras de Golfe, o 

 
508 



Official Guide Golf 19 pt2 pages v6s03.indd   509 13/07/2018  12:45 

 

 

 

 
 

Outras Formas de Jogar 
 
 

jogador pode não ser autorizado a registar o resultado para fins de handicap. Para exceções 

permitidas, consulte as regras ou recomendações incluídas no Sistema de Handicap em 

vigor na jurisdição local. 

Se a Comissão Técnica acredita que uma Regra Local não coberta pelos princípios 

estabelecidos na Secção 8 pode ser necessária devido a condições anormais locais que 

interferem com o jogo correto, a mesma deve: 

• Consultar RandA.org para verificar se qualquer Regra Local Modelo adicional está 
disponível para cobrir tal condição ou situação, ou 

• Consultar o The R&A diretamente. 

 
9 Outras Formas de Jogar 

As modalidades mais consagradas de jogo por buracos, jogo por pancadas e jogo por 

parceiros ou por equipas estão detalhadas nas Regras 1-24. Esta secção descreve várias 

modalidades de jogo alternativas. Modificações detalhadas às Regras 1-24 que são 

requeridas para estes formatos estão detalhadas em RandA.org. 
 

9A Stableford Modificado 

Stableford Modificado é uma modalidade de jogo que dá mais pontos por bom jogo, mas 

também subtrai pontos por mau jogo. Por exemplo, quatro pontos são atribuídos por um 

birdie, dois por um par e menos um por um bogey. 
 

9B Greensomes 

Greensomes é uma variante de Foursomes em que ambos parceiros jogam da área de 

partida e é selecionada uma das duas pancadas de partida. O parceiro cuja pancada de saída 

não foi selecionada joga depois a próxima pancada e cada pancada subsequente é executada 

em ordem alternada até a bola entrar no buraco (holed). Por exemplo, se a pancada de 

partida do parceiro A é selecionada no primeiro buraco, o jogador B vai jogar a próxima 

pancada, depois o jogador A joga e assim por diante até a bola entrar no buraco (holed). 

Ambos os parceiros jogam depois da área de partida do segundo buraco e o processo é 

repetido. 

Outras variantes de Greensomes incluem: 

• Pinehurst Foursomes em que ambos parceiros saem, depois trocam de bolas de golfe, o 

que significa que o Jogador A joga a bola do Jogador B, e o Jogador B joga a bola do 

Jogador A. Depois das segundas pancadas, eles selecionam então qual a bola que vão 

continuar a jogar, e essa bola é depois jogada por pancada alternada até entrar no 

buraco (holed). 

• Greensomes Chinês ou St. Andrews em que os jogadores decidem, antes de iniciar o 

primeiro buraco da volta convencional, qual o jogador que vai jogar a segunda pancada 

em todos os buracos com números ímpares e o outro jogador joga a segunda pancada 

em todos os buracos com números pares. Esta seleção de jogador aplica-se 
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independentemente de quem é a pancada de partida usada nesse buraco. 

Cada pancada subsequente num buraco é executada por ordem alternada. 
 

9C Scramble 

Um scramble é jogado com equipas de duas, três ou quatro pessoas. Cada 

jogador joga da área de partida em cada buraco, uma das pancadas de partida é 

selecionada e todos os jogadores jogam as suas segundas pancadas desse sítio. 

Uma das segundas pancadas é depois selecionada e todos os jogadores jogam 

as suas terceiras pancadas desse sítio, e assim por diante até a bola entrar no 

buraco (holed). 

Há muitas variantes na modalidade scramble básica. Algumas destas incluem: 

• Um Texas Scramble é um scramble de uma equipa de quatro pessoas, e isto 

requer normalmente um número mínimo de pancadas de partida de cada 

membro da equipa a ser usado durante a volta convencional. Algumas 

formas de Texas Scramble requerem que um jogador jogue a sua própria 

bola durante cada buraco de par 3. 

• Um Florida Scramble (também conhecido como Dropout Scramble, Step 
Aside, Stand Aside, Stand Out) determina que o jogador cuja pancada é 
selecionada não jogue a pancada seguinte. 

• Um One-Person Scramble é onde cada jogador executa duas pancadas, uma 

bola é selecionada, duas pancadas são jogadas desse local, uma bola é 

novamente selecionada, duas pancadas são jogadas desse local, e assim por 

diante até a bola entrar no buraco (holed). 
 

9D Melhores Duas ou Quatro Pontuações para Contar 

Este é um evento para equipas de quatro pessoas em que apenas os resultados 

de dois membros da equipa contam para o resultado da equipa em cada 

buraco. 
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