
 

 

 

 

 

 

 

 

Appendix às regras locais devido ao Covid 

 

Este “appendix” às regras locais devido ao Covid, irá estar em vigor enquanto se aplicar “O plano 

de reabertura de instalações de golfe e as recomendações para a organização e realização de 

competições de golfe da FPG”. 

1. Os torneios serão feitos por saídas sequenciais e sempre que possível com formações de 3 jogadores. 

2. Não existirão torneios em que haja partilha de bola. 

3. Só existirá um cartão de resultados por formação sendo preenchido somente por um dos jogadores com 

o acordo da formação. No final do torneio será tirado uma fotografia por um membro do staff do campo a 

esse cartão com os resultados finais, não sendo necessário a assinatura de dois jogadores. Essa 

fotografia será utilizada que se possa inserir resultados no Datagolf da FPG, considerando-se desta forma 

que o cartão foi entregue. O prazo de reclamação dos resultados será estendido até 24 horas após a 

publicação dos resultados. 

4. Durante a volta de competição os jogadores não podem partilhar nenhum tipo de equipamento (bolas, 

marcadores, tees, etc.). O jogador é o único a poder marcar, levantar, deixar cair e colocar a sua bola. 

5. A bandeira nunca deverá ser retirada do buraco, e sempre que possível dever-se-á evitar ao máximo tocar 

na mesma. Quando a bola ficar em repouso encostada à bandeira no Buraco, e tendo os buracos um 

limitador de profundidade também se considera que a bola está no buraco se qualquer parte da bola 

estiver 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 ou na bandeira ficar fora do buraco, não 

é considerado que entrou no buraco e deve ser continuada a jogar. 

6. Devido ao estado de manutenção reduzida que se encontram os bunkers neste momento e porque a 

reposição das condições originais não poderá ser feita da melhor forma por todos os jogadores, pois 

conforme instruções da FPG todos os ancinhos foram removidos, é então permitido aos jogadores, se 

assim o entenderem, fazer um “drop” sem penalidade a uma distância máxima de um cartão aberto 

(scorecard), dentro do obstáculo. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Appendix to the local rules due to Covid 

 

This “appendix” to the local rules due to Covid, will be in force as long as the “The golf 

facilities reopening plan and the recommendations for the organization and the hosting of 

FPG golf competitions” apply. 

1. Tournaments will be run in sequential tee times and whenever possible with 3-player formations. 

2. There will be no tournaments in which the ball is shared. 

3. There will only be one scorecard per formation being completed by only one of the players with the 

formation agreement. At the end of the tournament, a photo will be taken by a member of the club 

staff of that card with the final results, without the need for the signature of the two players. This 

photograph will be used so that results can be inserted into the FPG's Datagolf software, considering 

that the card was delivered. The deadline for claiming the results will be extended up to 24 hours after 

the results are published. 

4. During the competition round, players cannot share any type of equipment (balls, markers, tees, etc.). 

The player is the only one entitled able to mark, lift, drop and place his ball. 

5. The flag should never be removed from the hole, and whenever possible, touching it should be 

avoided. When the ball rests against the flag in the Hole, and since the holes have a depth limiter, the 

ball is also considered to be in the hole if any part of the ball is in the hole below the surface of the 

green, even if the entire ball does not is below the surface. 

Clarification: if the ball touches the depth limiter or the flag and ends outside the hole, it is not 

considered to have entered the hole and must be continued to play. 

6. Due to the low maintenance state that the bunkers are in at this moment and since the restoration of 

the original conditions can’t be done in the best way by all players, and since, according the FPG 

instructions all rakes have been removed, players are then allowed, if they so choose, to make a 

“drop” without penalty at the maximum distance of an open card (scorecard), inside the obstacle. 

 


