
Os jogadores devem manter-se atrás do grupo da frente e não imediatamente à frente
de grupo detrás.

Obstruções amovíveis nos bunkers: ancinhos e pedras.

tampas de ferro da água, edifícios permanentes, pontes, caminhos de buggies formalizados

É obrigatório o uso de soft spikes.

Limite de Handicap: Homens: 28 e Senhoras: 36.

Pestana Golf & Resorts/Carvoeiro Golfe S.A. não nos responsabilizamos 
por qualquer danos, roubos ou actos nos seus campos de golfe e infraestruturas.

Pestana Beloura Golf

CÓDIGO DE VESTUÁRIO 

Evite o bunker e o poço, depois jogue
uma madeira ou um ferro
longo para a esquerda
do fairway que deixa com um ferro 
curto de aproximação ao green.

Um largo green,
protegido por um bunker
à esquerda e
“Out of Bounds” à direita.

Os três bunkers no fairway estão
prontos para receber o seu drive,
depois jogue um ferro médio para 
um green largo e ondulado.

Evite os lagos com o seu drive ficando
com a segunda pancada para um 
green bem protegido. Grande buraco.

Evite os lagos com o seu drive ficando
com a segunda pancada para um 
green bem protegido. Grande buraco.

APLICA-SE AS REGRAS DO “ROYAL & ANCIENT GOLF CLUB OF ST. ANDREWS”
CONFORME DEFINIDO PELA FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE GOLFE



DISTÂNCIA EM METROS

Ligeiro dogleg à direita.
Segunda pancada deve
ser jogada com uma madeira
ou ferro longo.

O drive deve ser jogado à esquerda
dos dois bunkers do fairway
deixando um ferro curto para o 
green.

Drive na direcção ao bunker do fairway
esquerdo, deixando uma variada escolha
do taco para um segundo shot
com um green de dois patamares.

Os jogadores longos vão tentar a sua 
sorte em chegar ao green como uma 
tocada só, se não, jogue um ferro de 
saída.

Drive para a esquerda do
bunker do fairway
e deve evitar o lago no
segundo shot para o green.

O Drive e o segundo shot deve ser
jogado pela esquerda do fairway 
antes da regueira, depois jogue para
o green bem protegido.

Evite o lado esquerdo
com o seu drive, depois jogue
o segundo shot para um green
elevado e bem guardado.

BURACO DISTÂNCIA EM METROSBURACO

COMPETIÇÃO DATA TEMPO

PANCADAS RECEBIDAS

PANCADAS RECEBIDAS

PANCADAS RECEBIDAS

PANCADAS RECEBIDAS

TEE USADO

JOGADOR A

JOGADOR B

JOGADOR C

MARCADOR

ASSINATURA DO MARCADOR

ASSINATURA DOS JOGADORES CLASSIFICAÇÃO
DO CAMPO

SENHORES SENHORAS PANCADAS  
RECEBIDAS

RESULTADO
CLASSIFICAÇÃO 
DO SLOPE


