
 

ABERTO DO FRADE 

REGRAS LOCAIS 

 

1) FORA DE CAMPO (Out of Bounds) 
a) Os limites do campo serão demarcados por estacas brancas. 
b) A margem oposta do rio à esquerda é considerada fora de campo nos buracos: 1, 2, 7, 11, 16 e 18 

 
2) ÁREAS DE PENALIDADES 
a) As “áreas de penalidades” estão demarcadas por estacas amarelas e estacas vermelhas. 

3) OBSTRUÇÕES 
a) Pedras em bunkers de areia são obstruções móveis. (alívio de acordo com Regra 12.2a.)  
b) Somente as partes das estradas que tenham superfície de cimento são obstruções. 
 
4) PARTES INTEGRANTES DO CAMPO  
 

A bola deve ser jogada tal como se encontra ou o jogador pode declarar que sua bola e injogável (Regra 19.2) 
 

a) Capela do buraco 01 
b) Ruínas do buraco 8 
c) Todas as estradas, exceto as cobertas com superfície artificial (cimento, asfalto, e pedra brita) 
 
5) ÁREAS DE DROP 
a) Buracos 6 – Bolas jogadas do tee para a água em volta do green, deverão retornar ao jogo na área de drop 

com penalidade. 
b) Buraco 9 – Bolas jogadas do tee que ficaram em repouso na área de penalidade.    
c) Buraco 13 - Bolas jogadas antes (não fora de campo) e no rio à direita da ponte, retornam ao jogo na área 

de drop com penalidade. 

d) As áreas demarcadas com tinta branca, terão alívio de 1 taco não mais perto da bandeira. E o dreno atrás 
do Green do 4 terá uma área  Drop indicada. 

6) Tacada de Treino - Regra local em vigor, um jogador não pode realizar nenhuma tacada de treino sobre ou 
perto do green do último buraco jogado. 

7) Horário de Saída - A Comissão aplicará a regra 5.3 que trata da hora de saída, ou seja, o descumprimento 
por qualquer jogador acarretará em sua DESCLASSIFICAÇÃO. "O jogador tem que estar no tee em seu 
horário determinado. A tolerância é de 5 minutos e caso ele compareça dentro deste tempo pronto para 
jogar, será penalizado em 2 tacadas ou dois pontos em caso de stableford, após esta tolerância o jogador 
estará DESCLASSIFICADO. 

 
GOLF CART – Não será permitido para a categoria SCRATCH 

 
TEE DE SAÍDA 

AZUL –              Até 14,0 
BRANCO -        14,1 a 29,3 
VERMELHO -    Feminino 

 


