
1. FORA DOS LIMITES (Regra 18.1) 

 Todas as áreas definidas por estacas ou linhas brancas. 

 Todo o terreno além dos limites das vedações do campo. 

 No lado esquerdo do buraco 10 as estacas brancas são consideradas como uma 

indicação da área do fora de limites, mas não definem a sua margem. A margem é 

sempre calculada com a distância entre o lado exterior do caminho dos buggies até 

às estacas brancas. 

 
2. ÁREAS DE PENALIDADE (Regra 17) 

 As áreas de penalidade estão definidas por estacas amarelas ou estacas vermelhas. 

Quando a área de penalidade está delineada por estacas e linhas, as estacas 

marcam a área e as linhas os limites. 

 Regueiras/Valas. Quando definidas apenas por estacas vermelhas ou amarelas, o 

limite/margem da área de penalidade é definido pela linha de contorno externo do 

obstáculo (quebra no solo). Quando a área de penalidade tem uma parede/ elemento 

artificial, o limite é o contorno externo dessas estruturas.  

 
3. BUNKERS 

 Considerar parte integrante do bunker qualquer área de areia que tenha sido 

alisada com um ancinho ou que esteja rodeada de relva. 

 
4. CONDIÇÕES ANORMAIS DO PERCURSO E OBJECTOS INTEGRANTES (incluindo 

obstáculos imóveis, terreno em reparação e área junto ao putting green) (Regra 16). 

a) Estradas, caminhos ou caminhos de pedra. 

 Todas as estradas, caminhos e caminhos de pedra, mesmo que não trabalhados 

artificialmente, são considerados obstruções fixas nas quais é permitido o alívio sem 

penalidade de acordo com a Regra 16.1. 

b) Raízes de árvores no Fairway ou Rough 

 Se a bola de um jogador se encontrar em repouso numa parte da área geral 

cortada à altura do fairway ou menos, ou no 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. 

c) Terreno em Reparação 

 Todas as áreas de terreno em reparação são delimitadas por linhas brancas, sinais 

ou aros. O alívio sem penalidade é permitido APENAS de acordo com a regra 16.1. 

d) Área junto ao Putting Green 

 O jogador poderá obter alívio sem penalidade sob a regra 16.1 se uma obstrução 

imóvel:  

 estiver na linha de jogo; 

 estiver à distância de dois tacos do putting green; 

 estiver a dois tacos de distância da bola desde que esta se encontre numa 
área de relva da altura do fairway ou inferior.  

 O jogador não poderá obter alívio sem penalidade caso escolha uma linha de jogo 
irracional 
 

5. INCUMPRIMENTO DO PACE OF PLAY (Rule 5.6a) 

O pace of play está indicado nos cartões de jogo. 

 Penalidade primeiro incumprimento: Uma pancada. 

 Penalidade primeiro incumprimento: Penalidade geral. 

 Penalidade primeiro incumprimento: Desqualificação 
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