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Regulamento do Campo de Golfe 

1. Horário de funcionamento. 

 

Novembro a Fevereiro 

 
RECEÇÃO 

GOLF 
SERVICE 

CAMPO 
GOLFE 

CAMPO 
TREINO 

Abertura 07:45 07:45 08:00 07:45 

Fecho 18:00 18:00 18:00* 17:00** 

 

Março e Outubro 

 
RECEÇÃO 

GOLF 
SERVICE 

CAMPO 
GOLFE 

CAMPO 
TREINO 

Abertura 07:30 07:30 07:40 07:30 

Fecho 19:00 19:00 19:00* 18:00** 

 
Abril a Setembro 

 
RECEÇÃO 

GOLF 
SERVICE 

CAMPO 
GOLFE 

CAMPO 
TREINO 

Abertura 07:30 07:30 07:40 07:30 

Fecho 19:00 20:00 20:00* 19:00** 

   
* Todo o material de aluguer deve ser devolvido ao Golf Service até um 
máximo de 15 minutos antes da hora de encerramento das instalações. 
** Bolas do campo de treino só podem ser retiradas da máquina até 30 
minutos antes do fecho do campo de treino.  

 

O Golf Service, Receção de Golfe e Vestiários fecham 15 minutos após a hora de fecho do campo.  

Às segundas-feiras o Campo de Treino encerra às 18:00, exceto entre Novembro e Fevereiro que 

encerra às 16:30. Às Terças-feiras o Campo de Treino abre às 10:30. Caso seja feriado, aplica-se o 

horário normal. 

a. Exceções: 

 

O Campo de Golfe e o Clubhouse têm horário limitado ou estão fechados nos seguintes dias: 

Data Horário 

24 de Dezembro 07:30 até 13:00 

25 de Dezembro* Fechado 
31 de Janeiro 07:30 até 15:00 

1 de Janeiro* Fechado 
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* O Clubhouse pode estar aberto para eventos especiais. 

 

2. “Check-In”. 

 

a. Todos os jogadores têm de se dirigir à Receção do Golfe para efetuar o check-in antes de ir para 

o campo. No caso de ser solicitado os subscritores deverão mostrar o seu cartão de subscrição. 

b. O Diretor de Golfe, ou outra pessoa designada para tal na sua ausência, reserva-se ao direito de 

solicitar um certificado de handicap válido com um máximo de 36 para homens e 54 para 

senhoras. 

c. São permitidas saídas com um máximo de 4 jogadores.  

d. As saídas não são garantidas no caso de o jogador chegar atrasado ao Tee. 

e. Aos sábados, domingos e feriados é fortemente recomendado que haja um mínimo de 3 
jogadores em cada grupo. O Diretor de Golfe ou outras pessoas designadas durante a sua 
ausência pode juntar os jogadores até um máximo de 4 jogadores (sócios ou não) durante o 
Check-In, no Tee ou durante o jogo. 
 

3. O Campo de Golfe. 

 

a. O acesso ao Campo de Golfe está sempre sujeito a disponibilidade. 
b. A decisão sobre a jogabilidade do Campo de Golfe e as restrições ao uso de buggies devido a 

condições climatéricas adversas será da exclusiva responsabilidade do Diretor de Golfe ou outra 

pessoa designada durante a sua ausência.  

c. Crianças não jogadores com menos de 6 anos não estão autorizadas a ir para o Campo de Golfe. 

Crianças não jogadores entre 7 e 18 anos só podem ir para o campo acompanhados por um 

adulto que assuma a responsabilidade. 

d. Não é permitido jogar com mais do que 2 bolas em jogo no Campo de Golfe. O Campo de Treino, 

zona de Approach e o Putting Green são as áreas designadas para a prática de treino. 

e. Não é permitido o treino de jogo curto a volta ou para o Putting Green. 

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. 

 

4. Prioridade, Tempos de saída e velocidade do jogo. 

 

a. Prioridade. 

i. Jogadores em competições nacionais e/ou internacionais 

ii. Equipa do departamento de Manutenção do Golfe 

iii. 4 Jogadores sobre 3 jogadores 

iv. 3 jogadores sobre 2 jogadores 

v. 1 jogador a jogar sozinho não têm qualquer prioridade 
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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. Tempos de Saída  

i. Os Jogadores devem estar no Tee, pelo menos, 10 minutos antes da sua hora de saída. 

ii. Qualquer jogador que não tenha feito marcação prévia, está sujeito à disponibilidade 

do tempo da saída. 

iii. Respeite sempre as indicações do Starter e do Marshall. 

 

c. Velocidade do jogo. 

i. O Belas Clube de Campo promove a prática de Ready Golf, sendo que cada jogador 

deverá jogar sem demoras injustificáveis. 

ii. Uma volta de 18 buracos não deve exceder as 4h20m (2h00 do buraco 1 ao 9 e 2h20 

do buraco 10 ao 18). 

iii. Lembre-se que o seu lugar no campo é imediatamente atrás do grupo da frente e não 

imediatamente à frente do grupo detrás. 

iv. Todos os jogadores devem contribuir para o bem-estar de todos no campo, o grupo 

que encontrar à sua frente não deve ser perturbado, mas no caso de o grupo da frente 

ter um buraco livre à sua frente deverá dar passagem, no entanto deve ser sempre 

respeitado o ponto 4.a. relativamente às prioridades no campo. 

 

5. Buggies & Trolleys. 

 

a. É obrigatório respeitar as regras em vigor no dia do jogo. 

b. O Buggy só pode ser usado no Campo de Golfe e parque de estacionamento.  

c. Buggies só serão entregues aproximadamente 30 minutos antes do início do jogo. 

d. Não pode haver mais do que duas pessoas ou dois sacos de golfe em cada Buggy. Só são 

permitidos no máximo 2 Buggies por saída. Excetuando-se os grupos que incluam um 

residente do Belas Clube de Campo que seja proprietário do seu Buggy. Nestes casos, são 

permitidos no máximo 3 Buggies. 

e. O Buggy tem que ser guiado de uma forma responsável, não podendo ser guiado em 

velocidades altas, nem fazer curvas ou travagens abruptas. 

f. Buggies e Trolleys tem que ser mantidos fora dos Tees, Aprons e não podem circular entre os 

Bunkers e os Greens.  

g. Danos causados por razões da utilização anormal são da responsabilidade da pessoa que 

alugou o Buggy. Neste sentido, os danos serão orçamentados e pagos na totalidade por esta 

pessoa. 

h. É proibido a condução dos Buggies a pessoas com idade inferior a 18 anos. 

i. As instruções dadas pela operação de golfe quanto à utilização dos Buggies têm que ser 

respeitadas. 
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6. 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 que vem 

imediatamente atrás. 

e. Um jogador deve sempre alisar os Bunkers, reparar as Pitch Marks nos Greens e repor os 

Divots. 

 

7. Marcação do Campo de Golfe. 

 

a. Tees: 

i. Brancos – Profissionais e Alta Competição. Jogar dos tees brancos requer autorização 

prévia e diária do Diretor de Golfe. 

ii. Amarelos  

iii. Azuis 

iv. Vermelhos  

 

b. Estacas: 

i. Estacas brancas ou linhas – Fora de limites 

ii. Estacas amarelas ou linha – Obstáculo de água frontal 

iii. Estacas vermelhas ou linhas – Obstáculo de água lateral 

iv. Estacas azuis ou linha azul – Terreno em reparação 

 

c. Estacas de distância (à entrada do Green) 

i. Brancas – 200 metros  

ii. Amarela – 150 metros 

iii. Vermelhas – 100 metros 

 

8. 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. 

c. É expressamente proibido dar aulas no campo de treino e/ou campo de golfe sem 

autorização prévia do Diretor ou de outra pessoa designada durante a sua ausência. 

d. A Planbelas, SA reserva-se ao direito de fechar o campo de treino se assim o entender. 
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e. 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 previamente pelo 

Diretor ou outra pessoa designada durante a sua ausência. 

f. Não é permitido levar bolas do Campo de Treino para fora do mesmo. Jogadores que 

desrespeitem esta regra estão a desrespeitar gravemente os Regulamentos do Campo de 

Golfe, podendo ser convidados a abandonar o mesmo sem recurso ou reembolso. 

 

9. “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 de banho ou de corrida 

e roupas de ginástica e similares não é permitido. O uso de Softspikes é obrigatório. 

 

10. Geral 

a. É proibida a entrada de animais no Campo de Golfe, nas áreas de Treino, no Clubhouse e em 
todas as áreas circundantes, bem como no parque de estacionamento. Pode ser recusado o 
acesso a pessoas que se façam acompanhar por animais, salvo quando se tratar de cães guia. 

b. 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 em pessoas 

ou bens de outros utentes ou terceiros estão excluídos de cobertura. 

c. 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 ou materiais. 

d. A Planbelas S.A. reserva o direito de não permitir a utilização do campo de golfe e/ou instalações 

do Belas Clube de Campo a qualquer jogador, incluindo as cortesias ou convidados de sócios. 


