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I - CLUB HOUSE E RESTAURANTE 

 

1) O Club House e o Restaurante de Santo Estêvão Golfe devem ser entendidos 
prioritariamente como elemento de apoio aos Associados praticantes do golfe e aos 
golfistas em geral. 
 

2) O horário de funcionamento é definido pela Direção. 

3) A utilização do Club House está reservada aos Associados (e família) e aos Jogadores 
externos. A utilização do Restaurante está igualmente aberta a clientes externos, a 
partir do momento em que os mesmos respeitem o regulamento interno. 

4) Os Associados são responsáveis pelo comportamento dos seus convidados e família. 

5) Tendo em vista o interesse em proporcionar um ambiente agradável a todos os 
Associados, jogadores de golfe e outros clientes, estes deverão seguir um padrão de 
comportamento adequado, nomeadamente observando os seguintes aspetos: 

a. A frequência do Club House e do Restaurante, nomeadamente na sala do 
restaurante, bar, esplanada e espaços de circulação, obriga ao uso de 
vestuário apropriado. 

b. Os vestuários e casas de banho estão reservados exclusivamente aos 
Associados, Jogadores e clientes do restaurante. 

c. Crianças: 

i. É permitida a presença de crianças com menos de 10 anos, desde que 
devidamente acompanhadas por adulto; 

ii. Os Associados, Jogadores ou clientes que frequentem o Clube e o 
Restaurante acompanhados de crianças devem estar particularmente 
atentos no que respeita ao seu comportamento; 

iii. As crianças não podem nomeadamente: 

 Correr ou gritar nas instalações do clube e do restaurante 
(sala de jantar e esplanada inclusive) 

 Caminhar no relvado à frente da esplanada; 
 Incomodar, pelas suas atitudes, os Associados, jogadores e / 

ou clientes. 

iv. Em caso de comportamento inapropriado de crianças, a Direção 
poderá indicar aos pais que os mesmos não poderão mais frequentar 
as instalações do clube e do restaurante 
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6) No restaurante  

a. As refeições e lanches serão servidos na sala de jantar, bar e esplanada. 

b. Recomenda-se a não utilização de telemóveis na sala de jantar durante a 
hora das refeições, nomeadamente na realização e atendimento de 
chamadas. 

c. Não é permitida a presença de cães ou outros animais dentro da sala de 
Jantar. Na esplanada, só será admitida a presença de cães ou outros animais 
devidamente acompanhados e com trelas e desde que os mesmos tenham 
um comportamento apropriado. 

7) Quaisquer situações omissas neste Regulamento serão objeto de decisão da 
Direção. 
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II - REGULAMENTO DO CAMPO 

1) Acesso ao Campo e ao percurso de “Pitch and Putt”: 

a. Associados: 

i. Só é permitido o livre acesso ao campo a Associados com handicap de 
jogo (Hcp) e com a subscrição devidamente paga 

ii.  Os associados deverão fazer, em todos os casos, o check-in na receção 
do Clube. É formalmente proibido entrar no campo sem check-in prévio. 

iii. Aos Associados que não possuam HCP, só é permitido o acesso ao 
campo com autorização da direção e acompanhados de um Associado 
conhecedor das regras básicas do golfe. 

 
b. Não sócios: 

i. Só é permitido o acesso ao campo com handicap de jogo (Hcp) ou 
quando acompanhado por alguém conhecedor das regras básicas do 
golfe. 

ii. Só é permitido o acesso ao campo de não sócios, após pagamento do 
Green Fee na receção do clube. 

c. Outros: 

i. É expressamente proibido a qualquer pessoa, que não golfista ou seus 
acompanhantes entrar no campo de golfe; 

ii. Caso um sócio deseje ser acompanhado por um membro da sua família, 
ou de um convidado não jogador, a decisão de aceitação do acesso 
destes ao campo caberá à direção do Clube. Em todos os casos, o 
número de acompanhantes não poderá exceder 3 pessoas. 

iii. É formalmente proibidos os animais (mesmo com trelas) dentro do 
Campo de Golfe, e das suas zonas de treino. 
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2) Zona de treino: 
 

a. As Zonas de Treino: São as seguintes  

 Driving-Range  
 Putting Green 
 Chipping Area 

 
b. É expressamente proibido treinar fora das zonas acima mencionadas. 

 
c. É expressamente proibido de fazer chipping nos Putting Green 

 
d. As Zonas de Treino têm regulamento próprio. 

 
3) Prioridade: 

 
a. Todas as partidas têm obrigatoriamente início no tee no 1 salvo indicação de 

tee alternativo dada na receção do Clube; 
 

b. Formações de 4 bolas têm prioridade sobre formações de 3 bolas e estas 
sobre formações de 2 bolas; 

 
c. As formações de golfe têm prioridade sobre os jogadores de Pitch and Putt e 

de FootGolf; 
 

d. Não são permitidas formações de mais de 4 jogadores; 
 

e. Formações em provas oficiais do Clube têm prioridade sobre qualquer outra 
fora da competição; 

 
f. Uma formação que esteja a exceder os tempos limite da «cadência de jogo» 

e a atrasar a formação seguinte, deverá convidar essa formação a passar, 
independentemente do número de jogadores em causa 

 
4) Comportamento: 

 
a. O jogo baseia-se na integridade individual do jogador para mostrar respeito 

pelos outros e cumprir as regras. Todos os jogadores devem comportar-se de 
modo disciplinado, demonstrar sempre cortesia e camaradagem, 
independentemente do lado competitivo do jogo. 
 

b. Cumprir a etiqueta de golfe, repor os divots no campo e nos tees de saída, 
reparar os pitches nos greens, alisar os bunkers, são não só obrigações de 
todos os jogadores e caddies, mas também um precioso auxiliar na 
manutenção e conservação do campo. 
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c. É proibido o acesso ao Campo a pessoas indevidamente e/ou parcialmente 

vestidas, designadamente em t-shirt, jeans, fato de banho, fato de treino 
e/ou calções desportivos, sem meias e em sandálias. 
 

d. O Associado anfitrião será responsável pelo cumprimento dos regulamentos 
por parte dos seus convidados. 

 
 

5) Segurança 
 

a. Os jogadores não devem jogar até que os jogadores à sua frente estejam 
fora do seu alcance. 
 

b. Se um jogador joga uma bola numa direção em que haja o perigo de atingir 
alguém, deve imediatamente lançar um aviso. A palavra tradicional de aviso 
em tal situação é Bola!. 

 
 

6) Ritmo de jogo 
 

a. Durante as provas, A Direção estabeleceu critérios de orientação sobre 
cadência de jogo que todos os jogadores devem ter como objetivo cumprir, 
não excedendo os tempos mencionados no cartão de jogo: “Pace 0f Play”; 

 
b. Em dias de Torneio, os jogadores devem apresentar-se no tee de saída, 10 

minutos antes da hora definida no draw; 
 

c. É da responsabilidade de uma formação manter-se junto da formação da 
frente. Se estiverem a exceder os tempos limite da cadência de jogo e a 
atrasar a formação seguinte, devem convidar essa formação a passar, 
independentemente do número de jogadores das formações em causa; 

 
d. Os jogadores devem estar prontos a jogar assim que seja a sua vez, utilizando a 

regra de “ready to golfe” (salvo em caso de match play). Quando estiverem a jogar 
no green, ou junto deste, devem deixar os seus sacos e ou trolleys / buggies numa 
posição tal que lhes permita abandonar o green sem demora e em direção ao 
próximo tee. Quando terminarem um buraco, os jogadores devem sair 
imediatamente do green; 
 

e. O tempo máximo permitido para executar cada pancada é de 40 segundos, 
conforme as regras do Golfe; 
 

f. Se um jogador considera que a sua bola pode estar perdida ou fora de limites, deve 
jogar sempre uma bola provisória, para evitar atrasos; 
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g. Os jogadores que procuram uma bola devem fazer sinal aos jogadores da formação 
seguinte para passarem logo que se apercebam que a bola poderá não aparecer 
rapidamente, Não devem esperar que o prazo de três minutos se esgote para o 
fazerem. Tendo permitido a passagem da formação seguinte, não devem recomeçar 
a jogar até que essa formação o tenha feito e esteja fora de alcance; 

 
h. No green, um jogador que tenha jogado a sua bola e tenha ficado próximo do 

buraco, deve pedir permissão aos seus parceiros de jogo para terminar, caso não 
seja a sua vez de jogar; 

 
i. Em competições stableford, um jogador deve levantar a sua bola sempre que o 

número de pancadas realizado já não permita pontuar num qualquer buraco; 
 
 

7) FootGolf 
 

a. Os jogadores de FootGolf deverão respeitar todas as regras de acesso ao 
campo; 
 

b. Os jogadores de FootGolf deverão igualmente cumprir as regras da 
Federação Internacional de FootGolf, nomeadamente o Código de Conduta 
do Jogador; 
 

c. É expressamente proibido a utilização de sapatos com pitões ou sapatos que 
possam marcar ou estragar os greens; 
 

d. Os jogadores de FootGolf, assim como os golfistas, devem ter um grande 
respeito pelo campo e reparar de imediato eventuais danos; 

 
e.  As formações de FootGolf (no tee de saída e durante o jogo) não poderão ter 

mais do que 4 jogadores, exceto nos torneios, e sujeito a aprovação da 
Direção do Clube de Santo Estêvão; 

 
f. Não são permitidos acompanhantes durante os jogos, treinos ou as 

competições, que sejam adultos, menores ou familiar, exceto autorização 
previa da Direção do Clube de Santo Estêvão; 
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g. Só é permitido o acesso ao campo aos jogadores de FootGolf que sejam 
federados ou, não sendo federado, quando acompanhado por alguém 
federado que se responsabilize pelo cumprimento das regras e do código de 
conduta; 
 

h. Sempre que houver jogadores de golfe no campo, estes terão prioridade 
sobre os jogadores de FootGolf;  
 

i. Em caso de desrespeito das regras definidas, a Direção do Clube de Santo 
Estêvão poderá tomar as medidas julgadas necessárias (expulsão do ou dos 
jogadores em falta, restrição ao acesso do campo, etc…) 

 
8) Buggies: 

 
a. Utilizar os caminhos sempre que possível; 

 
b. Respeitar a sinalética e vedações; 

 

c. Máximo de pessoas por buggy: 2; 
 

d. Máximo de sacos de golfe por buggy: 2; 
 

e. Respeitar a regra dos 90º; 
 

f. Proibido circular nos greens, nos tees e no mato; 
 

g. Parquear afastado dos greens e dos tees (10 metros de distância); 
 

h. Não circular com o buggy em zonas com excesso de água acumulada; 
 

i. Menores de idade não podem conduzir um buggy; 
 
j. Qualquer dano causado ao buggy é da inteira responsabilidade do seu utilizador 
 
 

9) Quaisquer situações omissas neste Regulamento serão objeto de decisão da Direção 
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II - REGULAMENTO DAS ZONAS DE TREINO 

1)  São as seguintes as zonas de treino:  

1. Driving-Range  
2. Putting Green 
3. Chipping area 

 

É expressamente proibido treinar fora das zonas de treino acima mencionadas. 

 

2) Acesso: 

a. Têm acesso às zonas de treino todas os Associados. Podem também aceder a 
este espaço todos os não associados que se encontrem em qualquer uma das 
seguintes situações: 

i. Estejam a disputar provas no Clube; 

ii. Estejam inscritos na Escola de Golfe, a receber lições no Clube pelos 
profissionais ou integrados em alguma Clínica / Portas Abertas em curso 
no Clube; 

iii. Tenham adquirido uma ficha (“token”) para as bolas do Driving-Range; 

 

b. Em todos os casos, os jogadores deveram fazer o check-in na receção do clube, 
antes de aceder à zona de treino. 

 
3) Utilização 

a. As bolas utlizadas são propriedade do Clube, sendo obtidas em local próprio, 
mediante prévio pagamento definido para aquisição de ficha que permita a 
disponibilização de bolas específicas para treino; 

b. É expressamente proibido recolher bolas no campo de treino/ Driving Range. 

c. Sempre que utilizada a zona de jogo curto e porque coincide com o percurso de 
Pitch&Putt, as bolas utilizadas para o treino deverão ser recolhidas na 
totalidade. 

4) Quaisquer situações omissas neste Regulamento serão objeto de decisão da Direção. 
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IV - REGULAMENTO DA ACADEMIA 

1) A Academia de Golfe de Santo Estêvão é uma escola privada, integrada no Clube de 
Golfe de Santo Estêvão, que tem como missão principal o fomento da prática do 
golfe, na vertente recreativa e na vertente de competição, através da formação 
técnica e teórica que é ministrada aos seus alunos por Profissionais com preparação 
adequada para o efeito, num ambiente de etiqueta e ética desportiva; 

 

2) O Clube de Santo Estevão e a sua Academia realizarão anualmente um conjunto de 
iniciativas que farão parte do Plano de Atividades (ex: Portas abertas); 

 

3) A Academia propõe aos alunos vários packs de iniciação e de aulas individuais ou 
coletivas; 
 

4) A inscrição na Academia faz-se junto do Professor e/ou do Clube de Santo Estêvão; 
 

5) As horas de treino são definidas pelo professor junto dos alunos de cada turma. No 
que diz respeito a aulas coletivas, em caso de falta de um aluno, essa falta não será 
reembolsada ou compensada. Em todos os casos, o aluno deverá tentar avisar 
antecipadamente, a Direção e/ou o Professor, sempre que prevê faltar por qualquer 
motivo; 

 

6) O aluno deverá respeitar as normas de funcionamento e ética desportiva vigentes 
no Clube de Santo Estêvão. 
 

7) Os alunos devem cumprir com rigor o horário previsto para o início das aulas. 
 

8) Os alunos, quando acompanhado com o professor, têm acesso ao campo de golfe e 

outras instalações de clube, cumprindo os regulamentos de utilização em vigor; 
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9) O pagamento dos packs e das aulas individuais deverá ser efetuado antes do início 
das aulas. 
 

10) Os alunos deverão apresentar-se sempre com calçado e vestuário adequados à 
prática da modalidade; 
 

11) A Academia fornecerá, durante todo o tempo da formação, os tacos e bolas para o 
treino fora das aulas; 
 
 

12) A Direção do Clube de Golfe de Santo Estêvão reserva-se no direito de recusar, em 
qualquer momento, a continuidade na Academia de qualquer aluno que tenha uma 
atitude ou ação consideradas inaceitáveis nos termos dos padrões de 
comportamento do Clube; 

 

13) Qualquer situação omissa neste regulamento será objeto de decisão por parte da 
Direção.  

************** 

O Regulamento Interno do Club de Golf de Santo Estevão constante do presente documento 
foi aprovado pela Direção. 

Feito em 12 de Janeiro de 2022 em Santo Estêvão 

 

A Direção 
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I - CLUB HOUSE E RESTAURANTE 

 

1) O Club House e o Restaurante de Santo Estêvão Golfe devem ser entendidos 
prioritariamente como elemento de apoio aos Associados praticantes do golfe e aos 
golfistas em geral. 
 

2) O horário de funcionamento é definido pela Direção. 

3) A utilização do Club House está reservada aos Associados (e família) e aos Jogadores 
externos. A utilização do Restaurante está igualmente aberta a clientes externos, a 
partir do momento em que os mesmos respeitem o regulamento interno. 

4) Os Associados são responsáveis pelo comportamento dos seus convidados e família. 

5) Tendo em vista o interesse em proporcionar um ambiente agradável a todos os 
Associados, jogadores de golfe e outros clientes, estes deverão seguir um padrão de 
comportamento adequado, nomeadamente observando os seguintes aspetos: 

a. A frequência do Club House e do Restaurante, nomeadamente na sala do 
restaurante, bar, esplanada e espaços de circulação, obriga ao uso de 
vestuário apropriado. 

b. Os vestuários e casas de banho estão reservados exclusivamente aos 
Associados, Jogadores e clientes do restaurante. 

c. Crianças: 

i. É permitida a presença de crianças com menos de 10 anos, desde que 
devidamente acompanhadas por adulto; 

ii. Os Associados, Jogadores ou clientes que frequentem o Clube e o 
Restaurante acompanhados de crianças devem estar particularmente 
atentos no que respeita ao seu comportamento; 

iii. As crianças não podem nomeadamente: 

 Correr ou gritar nas instalações do clube e do restaurante 
(sala de jantar e esplanada inclusive) 

 Caminhar no relvado à frente da esplanada; 
 Incomodar, pelas suas atitudes, os Associados, jogadores e / 

ou clientes. 

iv. Em caso de comportamento inapropriado de crianças, a Direção 
poderá indicar aos pais que os mesmos não poderão mais frequentar 
as instalações do clube e do restaurante 
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6) No restaurante  

a. As refeições e lanches serão servidos na sala de jantar, bar e esplanada. 

b. Recomenda-se a não utilização de telemóveis na sala de jantar durante a 
hora das refeições, nomeadamente na realização e atendimento de 
chamadas. 

c. Não é permitida a presença de cães ou outros animais dentro da sala de 
Jantar. Na esplanada, só será admitida a presença de cães ou outros animais 
devidamente acompanhados e com trelas e desde que os mesmos tenham 
um comportamento apropriado. 

7) Quaisquer situações omissas neste Regulamento serão objeto de decisão da 
Direção. 
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II - REGULAMENTO DO CAMPO 

1) Acesso ao Campo e ao percurso de “Pitch and Putt”: 

a. Associados: 

i. Só é permitido o livre acesso ao campo a Associados com handicap de 
jogo (Hcp) e com a subscrição devidamente paga 

ii.  Os associados deverão fazer, em todos os casos, o check-in na receção 
do Clube. É formalmente proibido entrar no campo sem check-in prévio. 

iii. Aos Associados que não possuam HCP, só é permitido o acesso ao 
campo com autorização da direção e acompanhados de um Associado 
conhecedor das regras básicas do golfe. 

 
b. Não sócios: 

i. Só é permitido o acesso ao campo com handicap de jogo (Hcp) ou 
quando acompanhado por alguém conhecedor das regras básicas do 
golfe. 

ii. Só é permitido o acesso ao campo de não sócios, após pagamento do 
Green Fee na receção do clube. 

c. Outros: 

i. É expressamente proibido a qualquer pessoa, que não golfista ou seus 
acompanhantes entrar no campo de golfe; 

ii. Caso um sócio deseje ser acompanhado por um membro da sua família, 
ou de um convidado não jogador, a decisão de aceitação do acesso 
destes ao campo caberá à direção do Clube. Em todos os casos, o 
número de acompanhantes não poderá exceder 3 pessoas. 

iii. É formalmente proibidos os animais (mesmo com trelas) dentro do 
Campo de Golfe, e das suas zonas de treino. 
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2) Zona de treino: 
 

a. As Zonas de Treino: São as seguintes  

 Driving-Range  
 Putting Green 
 Chipping Area 

 
b. É expressamente proibido treinar fora das zonas acima mencionadas. 

 
c. É expressamente proibido de fazer chipping nos Putting Green 

 
d. As Zonas de Treino têm regulamento próprio. 

 
3) Prioridade: 

 
a. Todas as partidas têm obrigatoriamente início no tee no 1 salvo indicação de 

tee alternativo dada na receção do Clube; 
 

b. Formações de 4 bolas têm prioridade sobre formações de 3 bolas e estas 
sobre formações de 2 bolas; 

 
c. As formações de golfe têm prioridade sobre os jogadores de Pitch and Putt e 

de FootGolf; 
 

d. Não são permitidas formações de mais de 4 jogadores; 
 

e. Formações em provas oficiais do Clube têm prioridade sobre qualquer outra 
fora da competição; 

 
f. Uma formação que esteja a exceder os tempos limite da «cadência de jogo» 

e a atrasar a formação seguinte, deverá convidar essa formação a passar, 
independentemente do número de jogadores em causa 

 
4) Comportamento: 

 
a. O jogo baseia-se na integridade individual do jogador para mostrar respeito 

pelos outros e cumprir as regras. Todos os jogadores devem comportar-se de 
modo disciplinado, demonstrar sempre cortesia e camaradagem, 
independentemente do lado competitivo do jogo. 
 

b. Cumprir a etiqueta de golfe, repor os divots no campo e nos tees de saída, 
reparar os pitches nos greens, alisar os bunkers, são não só obrigações de 
todos os jogadores e caddies, mas também um precioso auxiliar na 
manutenção e conservação do campo. 
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c. É proibido o acesso ao Campo a pessoas indevidamente e/ou parcialmente 

vestidas, designadamente em t-shirt, jeans, fato de banho, fato de treino 
e/ou calções desportivos, sem meias e em sandálias. 
 

d. O Associado anfitrião será responsável pelo cumprimento dos regulamentos 
por parte dos seus convidados. 

 
 

5) Segurança 
 

a. Os jogadores não devem jogar até que os jogadores à sua frente estejam 
fora do seu alcance. 
 

b. Se um jogador joga uma bola numa direção em que haja o perigo de atingir 
alguém, deve imediatamente lançar um aviso. A palavra tradicional de aviso 
em tal situação é Bola!. 

 
 

6) Ritmo de jogo 
 

a. Durante as provas, A Direção estabeleceu critérios de orientação sobre 
cadência de jogo que todos os jogadores devem ter como objetivo cumprir, 
não excedendo os tempos mencionados no cartão de jogo: “Pace 0f Play”; 

 
b. Em dias de Torneio, os jogadores devem apresentar-se no tee de saída, 10 

minutos antes da hora definida no draw; 
 

c. É da responsabilidade de uma formação manter-se junto da formação da 
frente. Se estiverem a exceder os tempos limite da cadência de jogo e a 
atrasar a formação seguinte, devem convidar essa formação a passar, 
independentemente do número de jogadores das formações em causa; 

 
d. Os jogadores devem estar prontos a jogar assim que seja a sua vez, utilizando a 

regra de “ready to golfe” (salvo em caso de match play). Quando estiverem a jogar 
no green, ou junto deste, devem deixar os seus sacos e ou trolleys / buggies numa 
posição tal que lhes permita abandonar o green sem demora e em direção ao 
próximo tee. Quando terminarem um buraco, os jogadores devem sair 
imediatamente do green; 
 

e. O tempo máximo permitido para executar cada pancada é de 40 segundos, 
conforme as regras do Golfe; 
 

f. Se um jogador considera que a sua bola pode estar perdida ou fora de limites, deve 
jogar sempre uma bola provisória, para evitar atrasos; 
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g. Os jogadores que procuram uma bola devem fazer sinal aos jogadores da formação 
seguinte para passarem logo que se apercebam que a bola poderá não aparecer 
rapidamente, Não devem esperar que o prazo de três minutos se esgote para o 
fazerem. Tendo permitido a passagem da formação seguinte, não devem recomeçar 
a jogar até que essa formação o tenha feito e esteja fora de alcance; 

 
h. No green, um jogador que tenha jogado a sua bola e tenha ficado próximo do 

buraco, deve pedir permissão aos seus parceiros de jogo para terminar, caso não 
seja a sua vez de jogar; 

 
i. Em competições stableford, um jogador deve levantar a sua bola sempre que o 

número de pancadas realizado já não permita pontuar num qualquer buraco; 
 
 

7) FootGolf 
 

a. Os jogadores de FootGolf deverão respeitar todas as regras de acesso ao 
campo; 
 

b. Os jogadores de FootGolf deverão igualmente cumprir as regras da 
Federação Internacional de FootGolf, nomeadamente o Código de Conduta 
do Jogador; 
 

c. É expressamente proibido a utilização de sapatos com pitões ou sapatos que 
possam marcar ou estragar os greens; 
 

d. Os jogadores de FootGolf, assim como os golfistas, devem ter um grande 
respeito pelo campo e reparar de imediato eventuais danos; 

 
e.  As formações de FootGolf (no tee de saída e durante o jogo) não poderão ter 

mais do que 4 jogadores, exceto nos torneios, e sujeito a aprovação da 
Direção do Clube de Santo Estêvão; 

 
f. Não são permitidos acompanhantes durante os jogos, treinos ou as 

competições, que sejam adultos, menores ou familiar, exceto autorização 
previa da Direção do Clube de Santo Estêvão; 
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g. Só é permitido o acesso ao campo aos jogadores de FootGolf que sejam 
federados ou, não sendo federado, quando acompanhado por alguém 
federado que se responsabilize pelo cumprimento das regras e do código de 
conduta; 
 

h. Sempre que houver jogadores de golfe no campo, estes terão prioridade 
sobre os jogadores de FootGolf;  
 

i. Em caso de desrespeito das regras definidas, a Direção do Clube de Santo 
Estêvão poderá tomar as medidas julgadas necessárias (expulsão do ou dos 
jogadores em falta, restrição ao acesso do campo, etc…) 

 
8) Buggies: 

 
a. Utilizar os caminhos sempre que possível; 

 
b. Respeitar a sinalética e vedações; 

 

c. Máximo de pessoas por buggy: 2; 
 

d. Máximo de sacos de golfe por buggy: 2; 
 

e. Respeitar a regra dos 90º; 
 

f. Proibido circular nos greens, nos tees e no mato; 
 

g. Parquear afastado dos greens e dos tees (10 metros de distância); 
 

h. Não circular com o buggy em zonas com excesso de água acumulada; 
 

i. Menores de idade não podem conduzir um buggy; 
 
j. Qualquer dano causado ao buggy é da inteira responsabilidade do seu utilizador 
 
 

9) Quaisquer situações omissas neste Regulamento serão objeto de decisão da Direção 
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II - REGULAMENTO DAS ZONAS DE TREINO 

1)  São as seguintes as zonas de treino:  

1. Driving-Range  
2. Putting Green 
3. Chipping area 

 

É expressamente proibido treinar fora das zonas de treino acima mencionadas. 

 

2) Acesso: 

a. Têm acesso às zonas de treino todas os Associados. Podem também aceder a 
este espaço todos os não associados que se encontrem em qualquer uma das 
seguintes situações: 

i. Estejam a disputar provas no Clube; 

ii. Estejam inscritos na Escola de Golfe, a receber lições no Clube pelos 
profissionais ou integrados em alguma Clínica / Portas Abertas em curso 
no Clube; 

iii. Tenham adquirido uma ficha (“token”) para as bolas do Driving-Range; 

 

b. Em todos os casos, os jogadores deveram fazer o check-in na receção do clube, 
antes de aceder à zona de treino. 

 
3) Utilização 

a. As bolas utlizadas são propriedade do Clube, sendo obtidas em local próprio, 
mediante prévio pagamento definido para aquisição de ficha que permita a 
disponibilização de bolas específicas para treino; 

b. É expressamente proibido recolher bolas no campo de treino/ Driving Range. 

c. Sempre que utilizada a zona de jogo curto e porque coincide com o percurso de 
Pitch&Putt, as bolas utilizadas para o treino deverão ser recolhidas na 
totalidade. 

4) Quaisquer situações omissas neste Regulamento serão objeto de decisão da Direção. 

  



 

 
 

REGULAMENTO INTERNO 
  

10 
 

IV - REGULAMENTO DA ACADEMIA 

1) A Academia de Golfe de Santo Estêvão é uma escola privada, integrada no Clube de 
Golfe de Santo Estêvão, que tem como missão principal o fomento da prática do 
golfe, na vertente recreativa e na vertente de competição, através da formação 
técnica e teórica que é ministrada aos seus alunos por Profissionais com preparação 
adequada para o efeito, num ambiente de etiqueta e ética desportiva; 

 

2) O Clube de Santo Estevão e a sua Academia realizarão anualmente um conjunto de 
iniciativas que farão parte do Plano de Atividades (ex: Portas abertas); 

 

3) A Academia propõe aos alunos vários packs de iniciação e de aulas individuais ou 
coletivas; 
 

4) A inscrição na Academia faz-se junto do Professor e/ou do Clube de Santo Estêvão; 
 

5) As horas de treino são definidas pelo professor junto dos alunos de cada turma. No 
que diz respeito a aulas coletivas, em caso de falta de um aluno, essa falta não será 
reembolsada ou compensada. Em todos os casos, o aluno deverá tentar avisar 
antecipadamente, a Direção e/ou o Professor, sempre que prevê faltar por qualquer 
motivo; 

 

6) O aluno deverá respeitar as normas de funcionamento e ética desportiva vigentes 
no Clube de Santo Estêvão. 
 

7) Os alunos devem cumprir com rigor o horário previsto para o início das aulas. 
 

8) Os alunos, quando acompanhado com o professor, têm acesso ao campo de golfe e 

outras instalações de clube, cumprindo os regulamentos de utilização em vigor; 
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9) O pagamento dos packs e das aulas individuais deverá ser efetuado antes do início 
das aulas. 
 

10) Os alunos deverão apresentar-se sempre com calçado e vestuário adequados à 
prática da modalidade; 
 

11) A Academia fornecerá, durante todo o tempo da formação, os tacos e bolas para o 
treino fora das aulas; 
 
 

12) A Direção do Clube de Golfe de Santo Estêvão reserva-se no direito de recusar, em 
qualquer momento, a continuidade na Academia de qualquer aluno que tenha uma 
atitude ou ação consideradas inaceitáveis nos termos dos padrões de 
comportamento do Clube; 

 

13) Qualquer situação omissa neste regulamento será objeto de decisão por parte da 
Direção.  

************** 

O Regulamento Interno do Club de Golf de Santo Estevão constante do presente documento 
foi aprovado pela Direção. 

Feito em 12 de Janeiro de 2022 em Santo Estêvão 

 

A Direção 

 


