
 

4ªETAPA DO CIRCUITO NACIONAL DE FOOTGOLF CLAW 2021 

BRIEFING: 
-   Devido às restrições impostas pela pandemia COVID-19, a FPFG irá implementar, cumprir e fazer cumprir todas as     regras 
impostas pela DGS, com a única e exclusiva finalidade de em momento algum expor atletas e/ou outros intervenientes a qualquer 
tipo de risco de transmissão. 

REGRAS A CUMPRIR: 
-  Manter a distância de segurança mínima  de 2 metros; 
-  Uso obrigatório de máscara sempre que não esteja em jogo; 
-  Limite até de 4 pessoas por aglomerado; 
-  Evitar levar as mãos à boca; 
-  Proibição de toque em bolas dos jogadores de grupo; 
-  Evitar o toque nos mastros das bandeiras; 
*   O não cumprimento levará a 1 chuto de penalidade atos repetidos levará a desclassificação do (s) 

intervenientes. 

A FPFG ACONCELHA: 
-  O não manuseamento dos mastros das bandeiras; 
-  Desinfeção regular das mãos; 

FUNCIONAMENTO DA COMPETIÇÃO: 
 -   Para o bom funcionamento da etapa, os jogadores devem fazer o check in no buraco 1 até 30 minutos antes do 

início da sua hora de saída, recolhendo o scorecard e dirigindo se de imediato para o buraco determinado para a sua 
saída. Deve permanecer no mesmo até ser tocada a “SIRENE” que dará início ao SHOTGUN; 

*     O não cumprimento levará a 1 chuto de penalidade atos repetidos levará a desclassificação do (s) 
intervenientes. 

  
O JOGO: 
-     O Circuito Nacional de FootGolf CLAW será jogado mediante as REGRAS FIFG e com algumas REGRAS LOCAIS que anulam ou 

rectificam as REGRAS FIFG para situações especificas e devidamente documentadas; 
-  Em caso de discordância ou dúvida no decorrer do jogo deverá contactar de imediato os MARSHAL do torneio: 
      César Piedade - 911989743 ; Pedro Valente - 916225411 ; Alexis Tavares 962802499 

   



SCORECARD: 
- Os scorecards devem ser entregues na casa junto ao TEE de saída do buraco 1, onde irá estar um      ponto de recolha. 
NOTA: DEPOIS DOS SCORECARDS TEREM SIDO ENTREGUES, QUALQUER TIPO DE IRREGULARIDADE NO PREENCHIMENTO DOS MESMOS, DETERMINARÁ A 
DESQUALIFICAÇÃO.  
OS MESMO DEVEM SER VALIDADOS COM TODOS OS ELEMENTOS DO GRUPO, DEPOIS DE DEVIDAMENTE CONFERIDOS, OS ELEMENTOS OU A MAIORIA DO GRUPO DEVERÁ 
ESTAR PRESENTE NA ENTREGA DOS SCORECARDS.

BURACO REGRAS  GERAIS 

-   TODAS AS BOLAS CHUTADAS DO TEE DE SAÍDA QUE NÃO TENHAM TOCADO 
NO SOLO E NÃO SEJAM JOGÁVEIS - o jogador fica obrigado a repetir o chuto do 
TEE, com 1 PENALIDADE.  

-   BOLA JOGÁVEL OU NÃO JOGÁVEL (EXCETO NO TEE DE SAÍDA INICIAL) -  o 
dono da bola terá sempre que se fazer acompanhar de dois colegas de grupo 
sempre que esta situação seja dúbia. Caso não esteja jogável, o jogador terá de 
fazer DROP para trás ou para a diagonal até 2 metros sem benefício para o buraco, 
com 1 penalidade. 

- A etapa terá um limite máximo de 10 chutos por buraco, atingindo esse limite, o jogador terá a 
pontuação de 10 chutos + o par do respectivo buraco, onde esta situação ocorreu (válido para 
todas as categorias).


- Zonas não jogáveis por situações e/ou intervenção externa (reparações no campo, poças de 
água, zonas de lama, que coloquem a integridade física do jogador em causa), FREE DROP para 
zona jogável sem poder beneficiar para o buraco. 

- Os jogadores e caddy´s somente estão habilitados a comunicar com o seu grupo, não o podendo 
fazer com qualquer outra pessoa que não seja o MARSHAL ou elemento devidamente 
identificado como organizador. Esta infração vai de 1 penalidade até à desclassificação do(s) 
jogador(es) envolvido(s). 

- BOLAS NO CAMINHO - pode jogar onde a bola parou no caminho, ou fazer DROP para a relva 
com 1 penalidade.


- BOLA NA ÁGUA - DROP para a relva para a zona de entrada da bola com 1 penalidade.

- No TEE de saída, caso a bola recue e passe o mesmo, o chuto terá que ser repetido no TEE de 

saída com 1 penalidade.

                                                         REGRAS LOCAIS

BURACO 
2

LINHA AZUL - caso a bola atinja a linha azul e recue, o jogador terá acesso a jogar na DROP ZONE 
com 1 penalidade.

BURACO 
5

LINHA BRANCA À DIREITA DO BURACO -  quando ultrapassada é considerado fora de limite e 
terá de jogar na DROP ZONE DRT com 1 penalidade. 
ESTACAS BRANCAS À ESQUERDA DO BURACO - quando ultrapassada a linha imaginária é 
considerado fora de limite e terá jogar da DROP ZONE ESQ com 1 penalidade.

BURACO 
8

LINHA AZUL - caso a bola atinja a linha azul e recue, o jogador terá acesso a jogar na DROP ZONE 
com 1 penalidade.

BURACO  
9

Todas as bolas que ultrapassem as estacas AMARELAS (ribanceira) e fiquem não jogáveis ou a linha 
branca mesmo que jogável, joga obrigatoriamente da DROP ZONE com 1 penalidade.

BURACO 
11 BUNKER (LADO DIREITO) - a areia à direita depois do TEE de saída, não é considerado bunker. 

BURACO 
15 BOLA NO LAGO - joga da DROP ZONE com 1 penalidade.

BURACO  
16

LINHA AZUL - caso a bola atinja a linha azul e recue, o jogador terá acesso a jogar na DROP ZONE 
com 1 penalidade.

BURACO 
18

LINHA AZUL - caso a bola atinja a linha azul e recue, o jogador terá acesso a jogar na DROP ZONE 
com 1 penalidade.

TEES FEMININOS / JÚNIORES 1, 2, 4, 5, 6, 12, 13, 16, 17, 18

NEAREST TO THE PIN LONGEST DRIVE

7 11


