
 

 

Excertos das Regras 2019 que 

deve sempre ter “à mão”! 

I - Fundamentos do Jogo (R. 1-4) 

Penalidades (1.3) 

Podem ser: Penalidade Geral (2 pancadas em 
Stroke Play e perda do buraco em Match 
Play); Uma pancada; Desclassificação. 

Áreas do percurso (2.2) 

Existem cinco áreas no percurso:  

Área Geral (Regra 2.2), Área de partida do 
buraco que o jogador está a jogar (Regra 6.2), 
todas as áreas de penalidade (Regra 17), 
todos os bunkers (Regra 12), e o Green que 
está a jogar (Regra 13). 

É importante saber qual a área do percurso 
onde a bola está, pois, isto afeta as Regras 
que se aplicam.  

Pode obter Alívio (2.3) 

Pode ter Alívio sem penalidade de: 
Impedimentos soltos (Regra 15.1), 
Obstruções móveis (Regra 15.2), e Condições 
anormais do percurso (buracos de animais, 
terreno em reparação, obstruções fixas e 
água temporária) (Regra 16.1). 

Mas não pode obter alívio sem penalidade de 
objetos que definem os limites ou de objetos 
integrantes que interferem. 

II - Jogando a Volta e Buraco (R. 5-6) 

Tempo de jogo (5.6b) 

Execute a pancada em não mais de 40 
segundos após ter condições para jogar. 

Em jogo por pancadas, incentive o seu grupo 
a praticar “Ready Golf”: pode bater primeiro 
quem estiver pronto; mesmo no fairway pode 
bater a bola, mesmo não sendo o que está 
mais longe do buraco; acabe o buraco se tiver 
um put curto. 

Jogar de fora do Tee (6.1b) 

Jogo por Pancadas: Tem Penalidade Geral 
e tem de corrigir o erro. Se não corrigir o erro, 
o jogador é desclassificado. 

Jogo por Buracos: Não há penalidade e 
joga a bola como estiver, mas o adversário 
pode cancelar a pancada. 

Jogar a Bola Errada (6.3c) 

Tem Penalidade Geral se jogar Bola Errada. 

Em jogo por pancadas, o jogador tem de 
corrigir o erro continuando a jogar com a bola 
original jogando-a como ela estiver ou 
obtendo alívio de acordo com as Regras: 

• As pancadas executadas com a bola errada 
antes do erro ser corrigido não contam. 

• Se o jogador não corrige o erro antes de 
executar uma pancada para iniciar outro 
buraco ou, para o último buraco da volta 
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convencional, antes de entregar o seu cartão 
de resultados, o jogador é desclassificado. 

Em jogo por buracos: 

• Se ambos jogaram a bola um do outro, o 
primeiro a executar uma pancada numa bola 
errada recebe a Penalidade Geral (perda de 
buraco). 

• Se não for conhecido qual a bola errada que 
foi jogada primeiro, não há penalidade e o 
buraco tem de ser terminado com as bolas 
trocadas. 

III - Jogando a Bola (R. 7-11) 

Procurar a Bola (18.2a) 

Tempo máximo de procura da bola é 3 
minutos (contado desde que o jogador, ou o 
seu caddie, chega à zona de busca). 

Se ao procurar a bola, acidentalmente a fizer 
mexer, recoloca-a, nas condições em que 
estava, sem penalidade. 

Ações Não Permitidas (8.1a) 

Tem Penalidade Geral se tomar ações que 
melhorem as condições que afetam a 
pancada, tais como: 

• Mover, dobrar ou partir qualquer objeto 
natural em crescimento ou agregado, ou 
obstrução fixa, objeto integrante ou objeto 
que define os limites, ou marcador da área de 
partida quando joga uma bola dessa área. 

• Mover um impedimento solto ou obstrução 
móvel para criar, ou construir, um stance. 

• Alterar a superfície do solo. 

• Remover ou calcar areia ou terra solta. 

• Remover orvalho, geada ou água. 

Ajuda do Caddie (10.2b) 

Tem Penalidade Geral se ao tomar o stance, 
o caddie, ou parceiro, estiver atrás do jogador 
na sua linha de jogo, mesmo que depois 
desfaça o stance!  

Só no green, não tem penalidade se o caddie 
sair da linha antes de o jogador bater a bola.  

 
Bola Movida (9.3) 

Não tem penalidade se a bola se moveu por 
causas naturais (tais como vento ou água) e 
tem de ser jogada no sítio onde parar (ver 
exceção no Bunker).  

Aceita-se que a bola se moveu por causas 
naturais, exceto se for conhecido ou 
praticamente certo que a causa foi do 
jogador, do seu adversário, ou influência 
externa. 

Por Infração à Regra 9.3: Penalidade Geral. 

Toque deliberado na Bola (9.4b) 

O jogador tem de recolocar a Bola e recebe 
uma pancada de penalidade se levantar, 
tocar deliberadamente na sua bola em 
repouso, ou causar que ela se mova. 

Mas o jogador não tem penalidade, quando, 
na área geral a move ao procurar, ou quando, 
no green a faz mover acidentalmente. 

Dois Toques na Bola (10.1a) 

Não há penalidade por, acidentalmente, dar 
dois toques na bola ao jogar (conta apenas 
uma pancada). 

Toque acidental no jogador (11.1a) 

Não há penalidade se a bola depois de ser 
jogada, tocar acidentalmente no jogador, ou 
o atingir. 
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IV - Bunkers e Greens (R. 12-13) 

Nos Bunkers (12.2) 

Nos Bunkers é permitido tocar na areia ao 
procurar de forma adequada a sua bola ou ao 
remover um impedimento solto ou obstrução 
móvel. 

Mas o jogador recebe a Penalidade Geral se 
as suas ações ao tocar na areia melhorarem 
as condições que afetam a sua pancada. 

Sem penalidade pode: colocar os tacos no 
bunker, apoiar-se no taco, alisar para cuidar 
do percurso antes da pancada e até pode 
bater na areia após a pancada. 

Nos Bunkers não pode tocar com o taco 
imediatamente antes ou imediatamente à 
frente da sua bola, nem durante swings de 
ensaio, nem quando inicia o movimento de 
backswing. 

Infração à Regra 12.2: Penalidade Geral. 

No Bunker, se declarar a bola injogável tem 
mais uma opção: com duas pancadas de 
penalidade pode deixar cair fora do Bunker 
na linha para a bandeira (ver Regra 19.3). 

No Green (13.1) 

Não há penalidade se a bola tocar na 
bandeira e esta estiver no buraco (13.2a). 

Pode reparar danos no green de sapatos, ou 
outros, e remover areia e terra solta, mas não 
pode reparar buracos de aerificação. 

Bola movida no Green (13.1d) 

A bola é recolocada sem penalidade se 
acidentalmente a fizer mover no green. 

Se a bola começar a mover-se durante a 
execução do backswing ou da pancada e esta 
for executada, não há penalidade.  

Se a Bola for deslocada pelo vento para outra 
posição antes de ser marcada, é jogada de 
onde ficar. Mas se a Bola já foi marcada, 
levantada e recolocada no green, e for depois 
deslocada pelo vento para outra posição é 
recolocada no local original. 

Teste do Green (13.1e) 

Se o jogador esfregar a superfície ou rolar 
uma bola para testar o green ou um green 
errado, o jogador recebe a Penalidade Geral. 

No Green Errado (13.1f) 

Não é permitido jogar, mas tem alívio sem 
penalidade, quando a sua bola está num 
green errado ou um green errado interfere 
com a sua área de stance, ou de swing. 

Infração à Regra 13.1: Penalidade Geral.  

V - Levantar e Repor a Bola (R. 14) 

Marcar a Bola (14.1) 

Uma bola que tenha de ser recolocada no seu 
sítio inicial tem de ser sempre marcada.  

Tem uma pancada de penalidade, se a bola 
não for marcada e da forma correta.  
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A bola pode ser levantada pelo jogador, ou 
por quem este autorize e é recolocada por 
essa pessoa, ou pelo jogador. Pode usar um 
marcador, ou taco colocado atrás, ou ao lado 
da bola. 

Como Deixar Cair a bola (14.3): 

Deixar cair (Drop) é feito da altura do joelho 
(medido quando está de pé). 

Deixar cair tem de ser dentro da Área de 
Alívio e jogar sempre de lá. A bola tem de 

tocar primeiro no chão dentro da Área de 
Alívio e tem de lá ficar. Se acidentalmente ao 
cair, tocar no jogador, é jogada como ficar. 

Quando Deixa cair “na linha” do buraco, a 
bola não pode ser jogada de mais próximo do 
que o Ponto de Referência escolhido. 
Recomenda-se que este ponto seja sempre 
marcado. 

VI - Alívio s/ Penalidade (R.15e16) 

Área de Alívio (15 e 16) 

Quando se obtém alívio, uma bola substituída 
ou a bola inicial tem de ser deixada cair numa 
determinada Área de Alívio. 

Para medir a Área de Alívio (para deixar cair) 
é sempre usado o taco mais longo do saco 
(excetuando o putter). 

O tamanho da Área de Alívio é de um, ou dois 
tacos medidos a partir do Ponto de 
Referência escolhido, o qual se recomenda 
que seja sempre marcado. 

A distância é de um taco para todos os Alívios 
sem penalidade e de dois tacos nos casos 
previstos nas regras (ex: para ambos os lados 
da própria bola quando esta é declarada 
injogável; para o lado de um bordo de uma 
linha de área de penalidade). 

Impedimentos Soltos (15.1) 

Pode remover um impedimento solto sem 
penalidade em qualquer lado dentro ou fora 
do percurso, e pode fazê-lo de qualquer 
forma (tal como usando a sua mão ou pé ou 
um taco ou outro equipamento) (Regra 
15.1a). 

Mas tem uma pancada de penalidade se 
causar que a bola se mova (exceto se for no 
green ou na área de partida) e esta tem de ser 
recolocada no seu sítio original (que se não 
for conhecido tem de ser estimado). (Regra 
15.1b). 
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Obstrução Móvel (15.2a) 

Se a sua bola se mover quando está a 
remover uma obstrução móvel, não há 
penalidade e a sua bola tem de ser 
recolocada no seu sítio inicial (o qual se não 
for conhecido tem de ser estimado). 

Os Marcadores do Tee não podem ser 
movidos quando a Bola vai ser jogada da Área 
de Partida e há restrições a deliberadamente 
remover Obstrução Móvel para afetar uma 
bola em movimento. 

Quando a sua Bola está dentro ou em cima de 
obstrução móvel em qualquer lado no 
percurso exceto no Green, o jogador pode 
obter alívio sem penalidade levantando a sua 
bola, removendo a obstrução móvel e 
deixando cair a sua bola original ou outra 
bola. 

C.A. - Condições Anormais (16.1) 

Tem Alívio sem penalidade, quando a sua 
bola toca, ou está dentro, ou em cima, de 
uma condição anormal do percurso, ou esta 
interfere fisicamente com a sua área de 
stance ou de swing pretendido. 

Ou, quando a sua bola está no green e uma 
condição anormal do percurso (dentro ou 
fora do green) interfere com a sua linha de 
jogo (ver Diagrama 16.1d).  

Bola não encontrada em C.A. (16.1e) 

Se a sua bola não foi encontrada e é 
conhecido ou praticamente certo que a sua 
bola ficou em repouso dentro ou em cima de 
uma condição anormal, pode obter alívio 
usando como ponto de referência, o ponto 
estimado em que a bola cruzou pela última 
vez o limite da condição anormal.  
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Alívio no Bunker (16.1c) 

Alívio no Green (16.1d) 

Por Infração à Regra 16.1: Penalidade Geral. 

Bola cravada (16.3) 

Tem alívio sem penalidade se em qualquer 
parte do percurso a sua bola estiver cravada 
(exceto em áreas de penalidade ou Bunkers). 
Basta que parte da bola esteja abaixo do 

terreno após um voo e sem que tenha rolado 
após tocar o chão.  

Por Infração à Regra 16.1: Penalidade Geral. 

VII-Alívio c/ Penalidade (R. 17e19) 

A.P. - Áreas de Penalidade (17.1) 

As Áreas de Penalidade substituem os 
anteriores Obstáculos de Água e nelas pode 
retirar impedimentos, tocar com o taco no 
chão e fazer swings de ensaio sem 
penalidade. 

Precisa de estar 95% certo de que a bola está 
numa área de penalidade para poder usar de 
alívio (com penalidade). 

Bola em A.P. Amarela (17.1d) 

Apenas tem 2 opções: 

Bola em A.P. Vermelha (17.1d) 

Tem 3 opções: 
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Bola jogada de A.P. fica na mesma ou 

noutra A.P. (18.2a) 

Se a sua bola jogada de uma Área de 
Penalidade fica em repouso na mesma área 
de penalidade ou noutra área de penalidade, 
o jogador pode jogar a bola como esta está. 

Ou, com uma pancada de penalidade, o 
jogador tem as seguintes opções de alívio:   

a) Caso a bola não tenha chegado a sair:  

b) Ou, caso a bola tenha chegado a sair: 

Bola Perdida ou Fora (18.2a) 

A bola está perdida se não for encontrada em 
3 minutos depois do jogador ou o seu caddie 
começar a procurá-la. 

Se a bola está perdida ou fora de limites, o 
jogador tem de obter alívio de pancada e 
distância adicionando uma pancada de 
penalidade e jogando a bola original ou outra 

bola de onde a pancada anterior foi 
executada (ver Regra 14.6). 

Bola Provisória (18.3a) 

Se a bola puder estar perdida fora de uma 
área de penalidade ou ficar fora de limites, o 
jogador pode jogar uma bola provisória que 
tem de antes anunciar. 

Não chega o jogador apenas dizer que vai 
jogar outra bola ou que vai jogar novamente. 

Se o jogador jogou uma bola sem anunciar, 
essa é a sua bola em jogo de acordo com 
penalidade de pancada e distância. 

Jogando a Bola Provisória (18.3c) 

O jogador pode continuar a jogar a bola 
provisória, mas esta passa a ser a bola em 
jogo se for jogada de um sítio que está mais 
perto do buraco do que onde é estimado que 
a sua bola original esteja. 
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Bola Injogável (19) 

O jogador pode declarar a bola injogável e 
obter Alívio em qualquer local no percurso, 
exceto em área de penalidade. 

Com uma pancada de penalidade, o jogador 
tem 3 opções: 

Por Infração à Regra 19.2: Penalidade Geral. 

Bola Injogável no Bunker (19.3) 

Quando a sua bola está num bunker, o 
jogador pode obter alívio para bola injogável 
usando uma de 4 opções: 

No Bunker, se declarar a bola injogável tem 
mais uma opção: com 2 pancadas de 
penalidade pode deixar cair fora do Bunker 
na linha para a bandeira. 

Por Infração à Regra 19.3: Penalidade Geral. 

REGRA LOCAL (apenas se aplica se 

estiver definida por Regra Local) 

A Bola é deixada cair dentro de 2 tacos para o 
interior do fairway, não mais perto do ponto 
onde se estima que a bola possa estar, ou do 
ponto onde se estima que a bola possa ter 
cruzado a linha de Fora de Limites do campo. 

Caso de Bola Perdida: 

Caso de Bola Fora de Limites: 

Caso de Bola Perdida ou Fora de Limites, 
próximo do Green: 

 


