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Regras Locais 
 
1- Protocolo de Segurança Covid:  

As bandeiras devem ser deixadas no buraco o tempo todo. A penalidade por remover ou exigir a remoção da Bandeira é de 
uma tacada de penalidade, de acordo com o código de conduta. 
Para evitar o manuseio de rastelos, durante o período crítico de infecção, não será permitido o uso de rastelos. Os jogadores 
deverão alisar os bunkers, o melhor possível, usando seus sapatos e seus tacos.  
CASA DE TACOS fechada – o jogador deve chegar e partir com seu equipamento. 
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS – Abertas, porém sem acesso a chuveiros e armários 

2- Áreas de Penalidade Vermelhas: 
 Marcadas com estaca ou tinta vermelha. Quando tiver topo verde verificar Zonas de Jogo Proibido. 
3- Área de Penalidade Amarela: 
 Buraco 8: Toda a extensão do lago em volta do green. 
4- Fora de Campo 
 Todas as propriedades que margeiam o campo, demarcadas com muros (o muro em si está fora do campo), estacas brancas e 

além dos canais nos buracos 6, 7, 8 e 9. Fora de campo interno no caso de jogar a bola do tee do preto do buraco 2 para o 
fairway do buraco 7, ou dos tees do buraco 13 para o buraco 10.  

 Estacas brancas com topo preto ver em Zonas de Jogo Proibido. 
5- Objetos Integrantes (Integral Objects) 
 Os muros de contenção dos tees, lagos e áreas de penalidade são considerados “objetos integrantes”. 
6- Terreno em Reparação 
 Áreas delimitadas com cal, tinta branca ou estacas azuis. Quando um canteiro de plantas ornamentais, marcado com estacas 

azuis ou um terreno em reparação estiver ao lado de um caminho de cart ou outra obstrução irremovível, toda a área será 
tratada como uma única Condição Anormal de Campo ao obter alívio de acordo com a Regra 16.1. 

7- Obstruções e Zonas de Jogo Proibido 
Obstruções: Todo objeto artificial não definido como sendo objeto integrante, incluindo os marcadores de distância nos 
fairways, os aspersores de irrigação, estradas com superfície de paralelepípedo ou cimento e as casinhas nos buracos 2/6 e 
11/13. As estacas delimitando terreno em reparação são obstruções móveis. Obstruções Irremovíveis próximas ao green: 
além dos tipos de interferência descritos na Regra 16.1a, quando a bola se encontrar na área geral, a interferência também 
existe se uma obstrução irremovível estiver: na linha de jogo do jogador, dentro de dois tacos de distância do green e dentro 
de dois tacos de distância da bola. O jogador pode obter alívio Segundo a Regra 16.1b. 

 Zonas de Jogo Proibido: Áreas marcadas com estacas vermelhas com topo verde e todos os jardins das casas que margeiam o 
campo (estacas brancas com topo preto) têm entrada proibida. Árvores novas identificadas com guia e os canteiros de flores 
ou de plantas ornamentais com estacas azuis são Zonas de Jogo Proibido.  

8- Área de Areola 
 A grande área de areola entre os buracos 2 e 7 faz parte da área geral e não é um bunker. Neste caso o jogador poderá 

encostar o taco na areia e tocar a areia em swing de treino. 
9- Drop Zones 
 Buraco 4 e 5 – Se a bola cair no mato frontal, como opção adicional às Regras, o jogador poderá utilizar Drop Zone junto ao 

tee vermelho, bola no mato à esquerda está OB.  
 Buraco 8 – Se a bola cair no lago o jogador poderá utilizar, como opção adicional às Regras, a Drop Zone perto do tee 

vermelho. 
 Buraco 17 – Se a bola cair no segundo lago, e o jogador tiver dificuldade em dropar devido ao caminho de cart, poderá usar, 

como opção adicional, a Drop Zone.   
10- Bola Provisória  
 Se não souber ao certo se a bola original está ou não perdida dentro de uma área de penalidade, nos buracos 4, 5, e 8, o 

jogador pode jogar outra bola, provisoriamente, conforme as opções da regra 18.3 ou utilizar, como opção adicional às 
Regras, a Drop Zone.  

11-Lies Preferenciais em Bunkers e na Área de Areola (Buracos 2 e 7) 
      É permitido ao jogador recolocar a bola em um lugar no bunker e na área de areola a uma distância máxima de um taco, não 

mais próximo do buraco de onde a bola se encontra. 
 


