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Regulamento do Campo de Golfe 

1. Horário de funcionamento 
a. O Campo de Golfe está aberto todos os dias das 7:30 da manhã e fecha ou o pôr-do-sol, sendo o 

horário mínimo de encerramento às 18h00 e o horário máximo de encerramento às 20h00.  
b. O Campo de Golfe e Clubhouse estão fechados nos dias 25 de dezembro e 1 de janeiro, no 

entanto o Clubhouse pode estar aberto nestes dias, para eventos especiais. 
c. Todo o material de aluguer deve ser devolvido ao Departamento de Golf Service até um máximo 

de 15 minutos antes da hora de encerramento. 
d. O Campo de Treino fecha uma hora antes do encerramento do campo de golfe. Às segundas-

feiras Campo de Treino fecha às 18:00, exceto entre novembro e fevereiro que fecha às 16:30. 
Nas Terças-feiras o Campo do Treino abre às 10:30. Caso seja feriado, aplica-se o horário normal. 
 

2. O Campo de Golfe. 
a. Todos os jogadores têm de se dirigir à Recepçao para efetuar o “check-in” antes de ir para o 

campo. 
b. A Receção de Golfe reserva-se o direito de solicitar um certificado de handicap válido de máximo 

36 para homens e 54 para senhoras. 
c. Não é permitido treinar com mais do que 2 bolas em jogo no Campo de Golfe, sendo o treino 

permitido, exclusivamente, no campo de treino e/ou putting green. 
d. Não é permitido o treino de jogo curto no putting green. 
e. A decisão sobre a jogabilidade do Campo de Golfe e as restrições ao uso de buggies devido a 

condições climáticas adversas será da exclusiva responsabilidade do Diretor de Golfe ou outra 
pessoa designada durante a sua ausência. 

f. Os jogadores que não cumpram com as regras e regulamentos estabelecidos pelo Royal & Ancient 
Club of St. Andrews, e aqueles específicos do Belas Clube de Campo, podem ser convidados a 
deixar o Campo de Golfe sem direito a reembolso. 

g. É expressamente proibido a entrada de cães no Campo de Golfe, Campo de Treino, Academia de 
Golfe e dentro do Clubhouse. Pode ser acusado o acesso a pessoas que se façam acompanhar por 
animais, salvo quando se tratar de cães guia. 

h. O Campo de Golfe dispõe de seguro de responsabilidade civil e acidentes pessoais dos utentes 
para cobertura dos respetivos riscos. Danos ou prejuízos provocados pelos utentes nas pessoas ou 
bens de outros utentes ou terceiros estão excluídos de cobertura. 

i. A PLANBELAS S.A. não se responsabiliza por danos ou roubos dentro das suas instalações, no 
estacionamento de carros ou Campo de Golfe, nem danos físicos nem materiais. 

j. Crianças não jogadores com menos de seis anos não estão autorizadas a ir para o Campo de Golfe. 
Crianças não jogadores entre sete e doze anos só podem ir para o campo acompanhados por um 
adulto que assume a responsabilidade. 
 

3. “Dress Code” 
a. Vestuário apropriado deve ser usado no Campo de Golfe, Campo de Treino, Clubhouse e outras 

instalações pertencentes ao Campo de Golfe. O uso de jeans, calções, roupas de ginástica e 
similares não é permitido. O uso de "Softspikes" é obrigatório. 
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4. Etiqueta. 

a. Quando um jogador estiver a preparar ou a executar a pancada, os seus parceiros não devem falar, 
mexer-se ou fazer ruído. 

b. Um jogador só deve jogar quando estiver seguro de que o grupo da frente está fora do alcance da 
sua bola. 

c. Os jogadores devem sair do “green” logo que terminem o buraco. 
d. Quando um grupo estiver à procura de uma bola, tem que deixar passar o grupo seguinte logo que 

se aperceba que a procura pode demorar. 
e. Um jogador tem que sempre alisar os bunkers, reparar as marcas de “pitch” nos “greens” e repor 

os “divots”. 
 

5. Tempos da saída, prioridade e velocidade do jogo. 
 

a. Prioridades no Campo de Golfe 
 

I. Jogadores em competições nacionais ou internacionais 
II. Jogadores em competições 

III. 4 Bolas sobre 3 bolas 
IV. 3 Bolas sobre 2 bolas 
V. 1 Bola não tem qualquer prioridade.  

VI. Exceção nas prioridades: Todos os jogadores devem jogar sem demoras injustificadas e, 
sempre que tiverem um buraco livre pela frente, devem deixar passar a partida de trás. 

b. Saídas  
 

I. Uma partida deve estar no tee, pelo menos, 10 minutos antes da sua hora de saída. 
II. Qualquer partida que não tenha feito marcação prévia, está sujeita à disponibilidade do 

tempo da saída. 
III. Respeite sempre as indicações do Starter e do Marshall. 
IV. Grupos de cinco pessoas, ou mais, não são permitidos.  

 
c. Velocidade 

 
I. Um jogo de 18 buracos não deve exceder as 4h30m. Todos os jogadores devem jogar sem 

demoras injustificáveis e sempre tiverem um buraco livre pela frente devem deixar passar a 
partida de trás. Lembra-se que o seu lugar no campo é imediatamente atrás do grupo da 
frente e não imediatamente enfrente do grupo atrás. 

4. Buggies & Trolleys 

a. É obrigatório respeitar as regras em vigor no dia do jogo. 
b. Não pode haver mais do que duas pessoas ou dois sacos de golfe em cada buggy. 
c. O buggy só pode ser usado no Campo de Golfe e parque do estacionamento.  
d. O buggy tem que ser guiado de uma forma responsável, não podendo ser guiado em velocidades 

altas, nem fazer curvas ou travagens abruptas. 



 

 

 

 

 

Alameda do Aqueduto, Escritórios ▪ Belas Clube de Campo ▪ 2605-193 Belas ▪ Tel.: 21 962 6600 ▪ Fax 21 962 6601 
NIF 502 403 357 ▪ Capital Social € 2.500.000 ▪ Conservatória do Registo Comercial de Sintra 

Empresa de Animação Turística inscrita no RNAAT sob o n.º 63/2003 

 

 

  

e. Buggies e trolleys tem que ser mantidos fora dos tees, “avant greens” e não podem circular entre 
os “bunkers” e os “greens”.  

f. Danos causados por razões da utilização anormal é da responsabilidade da pessoa que alugou o 
buggy. Neste sentido, os danos serão orçamentados e pagos na totalidade por esta pessoa. 

g. É proibido a condução dos buggies a pessoas com idade inferior a 18 anos. 
h. As instruções da utilização da operação dos buggy’s têm que ser respeitadas. 
i. A Direção pode impedir a saída de buggies sempre que achar necessário. 

 
5. Marcação do Campo de Golfe. 

 
a. Tees: 

 
I. Brancas – Profissionais e Alta Competição 

II. Amarelas – Homens 
III. Encarnadas – Senhoras 

 
b. Campo: 

 
I. Estacas brancas – Fora de limites 

II. Estacas amarelas – Obstáculo de água 
III. Estacas encarnadas – Obstáculo de água lateral 
IV. Estacas azuis ou linha branca – Terreno em reparação 

 
c. Estacas de distância (entrada do green) 

 
I. Branco – 200 metros  

II. Amarela – 150 metros 
III. Encarnado – 100 metros 

 
6. Campo de Treino. 

a. Os utilizadores devem respeitar as indicações e informações dadas pelos funcionários do Belas Clube de 
Campo. 

b. Só é permitido bater bolas dentro das áreas designadas pelas baias. 
c. É expressamente proibido dar aulas no campo de treino sem autorização previa da Direção ou de outra 

pessoa designada durante a sua ausência. 
d. A Planbelas SA  e/ou a Direção reserva-se o direito de fechar o campo de treino se assim o entender. 
e. A Planbelas SA não se responsabiliza por acidentes que ocorram no campo de treino. 
f. Não é permitido levar bolas do campo de treino para o Campo de Golfe. Jogadores que desrespeitem esta 

regra, poderão ser convidados a abandonar o campo de golfe sem recurso ou reembolso. 
g. A zona superior do Campo do Treino é reservada unicamente para aulas da Academia de Golfe, com a 

exceção dos jogadores ou profissionais de ensino autorizados pela Direção do Campo. 
 

7. Academia de Golfe 
a. A Academia de Golfe está aberta a frequentadores de ambos os sexos, com ou sem experiência anterior de 

jogo de golfe, e destina-se à aprendizagem ou aperfeiçoamento. 
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b. A frequência da Academia de Golfe pressupõe a aquisição das lições, cuja quantidade e preço constam de 
tarifário à disposição dos utentes. 

c. Alunos e acompanhantes deverão respeitar as orientações que provenham do responsável da Academia de 
Golfe ou do professor e, de uma maneira geral, conduzirem-se com respeito pelos valores do silêncio, 
ambiente natural e relacionamento cordial com terceiros. 

d. Aos adultos responsáveis por crianças presentes no local, têm o dever de as fazer respeitar as normas em 
vigor na Academia de Golfe. 

e. A Academia de Golfe dispõe de seguro de responsabilidade civil e acidentes pessoais dos utentes para 
cobertura dos respetivos riscos. Danos ou prejuízos provocados pelos utentes nas pessoas ou bens de outros 
utentes ou terceiros estão excluídos de cobertura. 
 


