Associação Nacional de Seniores de Golfe de Portugal
REGRAS LOCAIS DE APLICAÇÃO PERMANENTE
Nota prévia: Estas Regras são complementares às Regras Locais em vigor no Campo onde se realiza a
competição, mas nos casos em que conflituem com as presentes Regras Locais de Aplicação Permanente
da ANSG, são estas que prevalecem.

A-1 FORA DE LIMITES (R.18.2)
Espaço sinalizado por qualquer parede, vedação, estacas de cor branca ou linhas de cor branca que indiquem os
limites do campo. A linha de fora de limites é definida pelos pontos das estacas, de paredes ou dos postes de
vedação mais avançados sobre o campo ao nível do terreno. Uma bola está fora de limites quando toda ela está
para além dessa linha.
B-2 ALÍVIO NA MARGEM OPOSTA DE ÁREA DE PENALIDADE VEMELHA (R.17.1d (3))
Se for conhecido ou praticamente certo que uma bola entrou numa área de penalidade vermelha, o(a) jogador(a)
pode, como opção adicional, obter alívio lateral com uma pancada de penalidade, deixando cair uma bola na
margem oposta, á mesma distância do buraco, tendo como referência o ponto onde a bola original atravessou a
margem da área de penalidade pela última vez.
B-3 BOLA PROVISÓRIA EM ÁREA DE PENALIDADE
Caso o(a) jogador(a) desconheça se a sua bola ficou dentro ou fora de uma área de penalidade, é permitido jogar
uma bola provisória (R.18.3). Neste caso, pode escolher uma das opções previstas na R.17.1d ou mesmo utilizar
uma drop zone se houver disponível.
--- Se a bola original for encontrada dentro da área de penalidade antes de decorrerem três minutos de a procurar,
o(a) jogador(a) pode escolher entre:
-Jogar a bola original tal como ela se encontra dentro da área de penalidade OU
- Abandonar a bola original, continuando a jogar com a bola provisória (com 1 pancada de penalidade)
---Se a bola original não for encontrada antes de decorrerem três minutos de a procurar, ou se for conhecido ou
praticamente certo que ela se encontra perdida dentro da área de penalidade: a bola provisória fica em jogo (com 1
pancada de penalidade)
E-4 FUROS DE AREJAMENTO NO GREEN (R.16.1d)
Se os furos de arejamento no green interferirem com a posição da bola (não com o stance ou com a linha de jogo)
o(a) jogador(a) pode colocar a bola original ou outra bola no ponto mais próximo que permita obter alívio completo.
E-5 ALTERNATIVA PARA PANCADA E DISTÂNCIA
Se a bola do(a) jogador(a) estiver perdida fora de uma área de penalidade ou se estiver fora de limites, e se não
tiver sido jogada uma bola provisória, o(a) jogador pode, com 2 pancadas de penalidade:
- Tomando como ponto de referência o sítio estimado onde a bola se encontra ou o ponto onde ela cruzou o limite
do campo:
- deixar cair uma bola (R.14.3) em área geral do buraco em jogo, não mais perto do buraco do que a referência,
numa faixa de terreno entre uma linha reta tirada do buraco para o ponto de referência, e outra linha reta tirada do
buraco para o limite mais próximo do fairway, em qualquer local até ao comprimento de dois tacos fora das duas
linhas, ou entre as duas linhas.

E-10 PROTEÇÃO DE ÁRVORES JOVENS (R.16.1)
Se uma árvore jovem (não arbustos) com menos de dois tacos de altura, localizada em qualquer parte do campo
exceto área de penalidade, interferir com o stance ou com a zona de trajetória prevista do taco, o(a) jogador(a) tem
de obter alívio sem penalidade.
E-11 CABOS ELÉTRICOS AÉREOS
Se for conhecido ou praticamente certo que a bola do(a) jogador(a) colidiu com um cabo elétrico aéreo, a pancada é
anulada e o(a) jogador(a) tem de repetir a pancada do mesmo local, sem penalidade.
F- CONDIÇÕES ANORMAIS NO CAMPO
Exceto quando a bola se encontra numa área de penalidade, considera-se terreno em reparação, mas intervindo
somente com a posição da bola:
- Se a bola estiver no fairway, raízes de árvores solidamente implantadas
- Esterco de animais pode ser considerado impedimento solto (R.15.1) ou terreno em reparação (R.16.1) á escolha
do(a) jogador(a).
F-16 BUNKER DE AREIA INUNDADO (R.16.1b)
Se qualquer bunker de areia do buraco que está a ser jogado estiver inundado por água na sua totalidade, tal é
considerado terreno em reparação, mantendo este estatuto até final da competição.
F-17 OBSTRUÇÕES FIXAS (R.16.1)
- Todos os arruamentos e caminhos no campo são considerados obstruções fixas, independentemente de terem ou
não superfícies artificiais.
- Bocas de rega são obstruções fixas. Se uma tal obstrução estiver localizada sobre ou dentro da distância de dois
tacos do green, e a bola localizada até dois tacos da obstrução na linha de jogo entre a bola e o buraco, o(a)
jogador(a) pode evitar a interferência conforme (R.16.1b)
J-1 SUSPENSÃO DO JOGO (R.5.7b)
Interrupção imediata: uma nota prolongada de buzina.
Interrupção do jogo: três notas consecutivas de buzina
Recomeço: duas notas curtas de buzina
K-1 TEMPO MÁXIMO DA VOLTA
Se um grupo terminar a volta de 18 buracos com uma diferença em tempo superior ao intervalo da hora de saída em
relação ao grupo da frente e cumulativamente com o tempo de duração da volta superior ao máximo estipulado
previamente pela Comissão Técnica para o campo da prova, com uma tolerância de 10 minutos, todos os
jogadores desse grupo recebem 1 pancada de penalidade.
SAÍDAS
Homens: marcas amarelas (ou as correspondentes no Campo da competição)
Senhoras: marcas vermelhas (ou as correspondentes no Campo da competição)
PENALIDADE POR INFRAÇÃO:
Jogo por buracos: perda do buraco; Jogo por pancadas: duas (2) pancadas.

ADITAMENTO TEMPORÁRIO ÀS REGRAS LOCAIS DE APLICAÇÃO PERMANENTE
Na sequência das diretrizes da Federação Portuguesa de Golfe, enquadradas nas orientações do R&A
para as Regras de Golfe, em condições de prevenção à Covid-19 e enquanto se mantiver a actual
situação de excepção, vigoram, nas competições da ANSGP e na realização de resultados de Jogo em
Geral (ex-EDS), as seguintes diretrizes, sendo as voltas aceites para efeitos de handicap:
Bandeiras
• A Comissão Técnica pode optar por retirar todas as bandeiras do campo de golfe.
• Se a Comissão Técnica optar por deixar as bandeiras no campo, o jogador não deve retirar ou segurar
a bandeira no green.
Buracos
• Sem prejuízo da Regra 13.2c - Bola Em Repouso Encostada à Bandeira no Buraco, quando os buracos
tiverem um limitador de profundidade também se considera que a bola está no buraco se qualquer
parte da bola está no buraco abaixo da superfície do green, mesmo se a totalidade da bola não está
abaixo da superfície.
Esclarecimento: se a bola ao tocar no limitador de profundidade ficar fora do buraco, não é
considerado que entrou no buraco e deve ser continuada a jogar.
Bunkers
• Não deverão existir os ancinhos dos bunkers ou a existirem não devem ser usados ou tocados.
• Alisar os bunkers com os pés ou o taco.
Esclarecimento: não há alívio de eventuais pegadas que existam nos bunkers.

Realização de resultados de Jogo em Geral (ex-EDS)
• Mantêm-se as condições para a realização e entrega destes resultados e que foram divulgadas pelos
e_mail da ANSG de 2/12/2019 e 13/1/2020, com o assunto “Voltas de “Extra Day Score (EDS)” com
pré-registo””.
• Justifica-se agora ainda mais a opção pelo envio electrónico na aplicação My FPG (https://my.fpg.pt\,
detalhado nos referidos e_mail) ou em alternativa (que se recomenda que seja evitada), o jogador
pode fazer chegar o seu cartão de resultados à Comissão de Handicap da ANSGP, pelo envio de uma
cópia digitalizada do cartão assinado por si, não devendo ser assinada pelo marcador, ainda que o
identifique, dado não dever haver troca de cartões de jogo.

