
 

 

	
	
	
	

1ª	ETAPA	
CIRCUITO	NACIONAL	DE	FOOTGOLF	2020	

	
ATENÇÃO REGRAS GERAIS: 
- Indumentária apropriada;	
- Manter um ritmo de jogo estável;	
- Manter a distância para o grupo da frente. Em caso de atraso, permitir sempre a 

ultrapassagem do grupo mais rápido; 	
- Não é permitido fumar ou qualquer outro tipo de derivado do tabaco;	
- Não deitar garrafas de água para o chão nem qualquer outro artigo;	
- Não perturbar ou distrair. Manter os telemóveis em modo silencioso; 	
- A utilização de telemóvel dará lugar a penalização; 	
- Manter o tom de voz baixo durante toda a competição e permanecer em silêncio 

enquanto qualquer adversário estiver a jogar;	
- Não chutar bolas para o ar; Esta atitude dará lugar a uma penalização; 	
- Manter linguagem educada ao longo de todo o jogo;	
- Comportamentos inadequados ou faltas de respeito, podem levar à advertência, 

penalização e, ou, à desclassificação;	
- Máximo respeito para com o adversário e restantes participantes;	
- Garantir que a bola está marcada para ser identificável;	
- Não pedir conselhos ou dicas durante o jogo;	
- Não dar chutos de teste, enquanto se está a jogar um “GHOLE” (buraco);	
- A bola tem de ser rematada num só gesto contínuo com qualquer parte do pé;	
- Não é permitido empurrar, pisar, arrastar ou tocar na bola de outra forma;	
- Não interferir com a trajetória da bola, parando-a ou evitando obstáculos, como 

os de água, por exemplo;	
- Esperar que a bola fique completamente imóvel até executar o chuto seguinte;	
- Não é permitido pisar, nada que esteja na linha da bola.	



 

 

- Natureza morta no chão na linha da bola pode ser apenas limpa com as mãos, 
nunca com os pés;	

- Proibido encher ou vazar a bola durante o buraco. A verificação da pressão da 
bola poderá ser efetuada apenas entre buracos; 	

- Proibido apoiar em qualquer galho, tronco, árvore e, ou, estaca, para jogar; 	
- Marcar sempre a bola dentro dos “GREENS”; 	
- Cuidado com o estado do campo, reparar caso façam algum estrago;	
- Alisar os “bunkers” é obrigatório sempre após ter jogado;	
	
NOTA: O FootGolf é uma modalidade em que a honestidade e a lealdade deverão 
estar sempre acima de qualquer resultado. Cada jogador é arbitro do seu próprio 
grupo, tendo a legitimidade e responsabilidade de advertir caso assista a alguma 
irregularidade e de a comunicar à organização do Evento antes da entrega de 
Prémios; 	
	
BRIEFING: 
- O Circuito Nacional de FootGolf, será jogado segundo as regras FIFG, com 

algumas REGRAS LOCAIS, para melhor funcionamento da etapa.	
- A 1ª Etapa terá duas saídas em SHOTGUN. O 1º conjunto de 18 Grupo iniciará a 

competição às 10:00 horas. O 2º conjunto de 18 Grupos iniciará a competição às 
14:00; 	

- Caso algum jogador não esteja no Tee de saída correspondente ao seu Grupo 
no horário marcado para o inicio da competição, este poderá juntar-se ao Grupo 
no Buraco em que o Grupo se encontre posteriormente, tendo uma penalização 
por cada Buraco não jogado de 10 Chutos + o Par de cada um desses mesmos 
Buracos. 	

- Check In : Caso algum jogador não cumpra o Check In até ao horário de fecho, 
este ficará impedido de jogar e será desclassificado; 	

- Em caso de discordância ou qualquer dúvida no decorrer do jogo, jogar das várias 
maneiras que levou a essa discordância ou dúvida e, no final da etapa, aquando 
a entrega dos scorecards, comunicar a situação que levantou as dúvidas para 
que a organização possa, de imediato, proceder à decisão final; 	



 

 

- Os scorecards devem ser entregues à organização devidamente preenchidos 
sem rasuras, sem erros de soma, assinados e obrigatoriamente na presença de 
todos os elementos do Grupo. Erros de marcação e, ou, de soma, levarão todos 
os jogadores à desclassificação; 	

 
 
ATENÇÃO REGRAS LOCAIS: 
- É permitido jogar nos “GREENS” de Golf, embora não seja permitido correr em 

cima dos mesmos;	
- A ETAPA terá um limite de 10 chutos por buraco (válido para todas as categorias). 

Em caso de ter chegado ao limite de 10 chutos, a pontuação desse buraco será, 
os 10 Chutos + o Par do Buraco;	

- Todas as bolas chutadas do TEE de saída que não tenham tocado no solo e não 
sejam jogáveis, é obrigado a voltar ao TEE de saída para chutar novamente, com 
1 PENALIDADE. 	

- Bola jogável ou não jogável caberá ao jogador decidir se a sua bola está jogável 
ou não (exceção no tee de saída). Caso não esteja jogável, o jogador poderá 
fazer DROP para trás ou para a diagonal até 2 metros sem benefício para o 
“GHOLE” (buraco), com 1 PENALIDADE.	

- Bola dentro de poças de água, lama, dentro da área das estacas azuis (zona 
impossibilitada de jogar), pode fazer FREE DROP para trás ou para a diagonal 
até 2 metros sem benefício para o “GHOLE” (buraco).	

- Os TEES de saída serão os mesmos para todas as categorias, GERAL, SÉNIOR, 
FEMININO E JÚNIOR.	
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