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 GOLFE  

Hoje o golfe após quase um século volta às Olimpíadas. É praticado 

na maioria dos países e já é considerado o esporte que mais cresce 

no planeta, de suma importância na formação de cidadãos, na 

proteção do meio ambiente, na preservação da saúde e geração de 

empregos nos mais diversos setores. 
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 FEDERAÇÃO PAULISTA DE GOLFE  

A Federação Paulista de Golfe fundada em março de 1973 é o 

suporte do golfe nacional, responsável pelo cumprimento dos 

objetivos do esporte no Estado de São Paulo. 

Atualmente  possui 48 clubes filiados além dos/as jogadores/as 

filiados/as diretamente a entidade. 

Com o empenho do desenvolvimento do golfe no país, emprega 

metodologia para sustentar o cumprimento de suas metas sociais e 

esportivas. 
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 INTRODUÇÃO 

 

 Quantidade de países onde se pratica o Golfe; 

 Faixa etária dos praticantes de Golfe; 

 Responsabilidade Social; 

 Recomendado para Saúde; 

 Proteção – Meio Ambiente; 
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 INTRODUÇÃO 
 

 Quantidade de países onde se pratica o Golfe; 

•    118 países; 

•    30.000 campos de golfe; 

•    60 milhões de jogadores de golfe; 

Fonte Olimpic.org 
  

Brasil 

•    119 Clubes; 

•    10.000 Jogadores com handicap índex (25.000,00); 

Sendo que o Estado de São Paulo representa 53% do número de 

golfista. 

Fonte CBG 
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 INTRODUÇÃO 
 

 Faixa etária dos praticantes de Golfe; 

•    Em 1990 era de 42 anos; 

•    Em 2010 era de 35 anos; 

•    Com a chegada do fenômeno Tiger Woods a idade media dos  

jogadores está diminuindo em todo o planeta; 
 

 Responsabilidade Social; 

• Está entre os esportes que mais contribuem com eventos 

beneficentes, especialmente nos Estados Unidos. No Brasil como 

nos EUA são organizados eventos beneméritos visando apoio a 

diversas instituições. 
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 INTRODUÇÃO 
 

 Recomendado para Saúde; 

•    Um campo de golfe pode dar oxigênio para até 7 mil pessoas, 

filtra 13 milhões de toneladas/ano, refrigera o ar, reduz o  barulho e 

o brilho, além de ser recomendado pela maioria dos profissionais de 

medicina. 
 

 Proteção – Meio Ambiente; 

•    Grandes áreas verdes preservadas; 

•    Excelente para a absorção de chuvas, principalmente nas 

grandes cidades; 

•    Preservação de nascentes, lagos, córregos e rios; 
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 REGRAS DO GOLFE –  válido de 2012 a 2015 
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 I . ETIQUETA 

 

– O espírito do jogo; 

– Segurança; 

– Consideração para com os outros jogadores; 

– Cadência no campo; 

– Prioridade no campo; 

– Cuidados com o campo; 

– Cartão de jogo; 

– Penalidades; 
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I. ETIQUETA; 

 
  

O espírito do jogo  

O golfe é jogado, na maioria das vezes, sem a supervisão de um juiz 

ou árbitro. O jogo depende da integridade do indivíduo em 

mostrar consideração pelos outros jogadores e obedecer as regras; 

todo jogador deve se conduzir de maneira disciplinada, 

demonstrando cortesia e esportividade a todo o momento, 

independente de quão competitivo possa ser. Esse é o espírito do 

jogo de golfe. 
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I. ETIQUETA; 
  

 

1.a)  Segurança  

•    Não faça swing de prática ou bata na bola se tiver uma pessoa 

muito próxima a Você, ou na sua linha de jogo; 

•    Não bata na bola se Você puder alcançar o grupo da frente; 

•    Se uma bola estiver indo em direção a uma pessoa e colocando-

a em risco, avise gritando “BOLA”, para que a pessoa se proteja e 

não se machuque; 
 

1.b)  Consideração com outros jogadores - NO TEE 

•    chegue 10 minutos antes do seu horário de saída munido do seu 

equipamento e caddie; 

•    informe com que bola vai jogar se possível marque-a com uma 

identificação de sua preferência; 

•    cumprimente a todos: parceiros de jogo, caddie e o starter; 

•    esteja pronto para bater a sua bola, na sua vez; 

•    leia a regra local;   
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I. ETIQUETA; 
  

NÃO ATRAPALHE SEUS PARCEIROS/AS DE JOGO NA HORA 

QUE ESTES FOREM DAR SUA TACADA: 

•    não se mexa; 

•    fique fora do campo de visão de seus parceiros de jogo; 

•    não faça sombra; 

•    não mexa em moedas ou tees; 

•    não tire ou coloque a luva ou boné; 

•    não mecha na bolsa de tacos ou de bolas; 
  

NÃO CRIE DISTRAÇÕES 

•    não fale na hora de seus parceiros  darem a tacada; 

•    não utilize aparelhos eletrônicos durante o jogo; 
 

NO CAMPO 

•    obedeça a sinalização do campo; 
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I. ETIQUETA; 
  

NO PUTTING GREEN 

•    não fique na linha de jogo; 

•    não passe por cima da linha estipulada de jogo de seus 

parceiros, passe por trás do marcador de bola; 

•    não saia do green enquanto todos os jogadores não tenham 

terminado o jogo; 
 

NO ESCORES 

•    nunca marque o seu cartão no green, faça isto sempre após sair 

do green e em direção ao próximo tee; 

•    sempre informe o resultado do jogo após o término de cada 

buraco; 

•    ao término do jogo, confira o resultado buraco a buraco, a soma 

e o handicap do jogador que está marcando, e principalmente o seu 

jogo; 

•    quando sair do green do buraco 18 cumprimente a todos os 

jogadores e os caddies; 
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I. ETIQUETA; 
  

VESTIMENTA 

•    não vá a um clube de golfe de calça jeans, camisa t-shirt ou de 

chinelo de dedo, Golfe é um esporte tradicional; 

•    não use boné à mesa de refeição; 

•    na entrega de prêmios esteja bem vestido (a caráter); 

•    procure saber as recomendações dos clubes; 
  

1.c)  Cadência do jogo 

Ande em bom ritmo e não demore 

é responsabilidade do grupo acompanhar o ritmo do grupo a sua 

frente; 
  

Esteja pronto para jogar 

quando o jogador no seu grupo estiver finalizando a tacada, Você 

deve estar pronto para dar a sua tacada, Você não deve esperar o 

jogador terminar a tacada para iniciar a sua rotina de tacada. 
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I. ETIQUETA; 
  

Em torneios, os árbitros tem uma planilha onde está descrito o 

tempo de jogo de cada grupo, buraco a buraco, e levam um 

cronômetro para verificar o tempo de jogo de cada um. 

Fonte Wikipédia  
  

1.d)  Prioridade no campo 

•    grupos mais rápidos que vão jogar 18 buracos tem prioridade, 

mesmo que seja de um jogador; 

•    jogadores que estiverem mais a frente no jogo tem prioridade 

para bater primeiro; 

•    Esteja sempre encostado no grupo da frente; 

•    Se perceber que não está conseguindo acompanhar, convide o 

grupo de trás a passar; 
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I. ETIQUETA; 
  

1.e)  Cuidados com o campo 

 

Bancas de areia 

•    entre e saia pelo mesmo lado da banca, e sempre pelo lado mais 

raso; 

•    rastele a banca sempre que a usar e repare outras marcas se 

houver; 

•    repare divots, marcas de bolas e danos causados pela tacada; 

•    não faça divots no swing de prática; 

•    sempre repare o seu divot; muitos clubes oferecem sacos com 

areia para cobrir os buracos feitos; 

•    não bata o taco no chão por raiva ou qualquer outro motivo; 
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I. ETIQUETA; 
  

No green 

•    arrume o seu pique de bola; 

•    quando arrumado em 5 minutos, recupera-se em 24 horas; 

•    quando arrumado após 10 minutos poderá levar até 15 dias para 

se recuperar; 

•    tenha sempre um arrumador de piques de bola; 

•    não tire a bola do buraco com o taco, pois poderá danificar a 

borda do buraco; 

•    assista a bandeira para os seus parceiros de jogo; 

•    não jogue a bandeira no chão, coloque-a; 

•    ao recolocar a bandeira no buraco coloque-a corretamente; 

•    não apoie o taco no Green; 

•    após todos terminarem o buraco, e se houver tempo, arrume os 

piques de bolas e as marcas de spack no Green; 



PALESTRA _ GOLFE 
19.03.2013 – Club Athletico Paulistano  

I. ETIQUETA; 
  

Golf car elétricos 

•    não devem ficar próximos dos greens e tees; 

•    os golf cars devem ser usados apenas nos caminhos construídos 

para sua passagem; se não existirem, procure andar pelo rough, e 

só entrar no Fairway em 90 graus quando for de encontro a sua 

bola; 

  

outros 

•    não jogue cigarro no campo, procure deposita-los em local 

apropriado (lixeira) e/ou carregue consigo um recipiente para a 

guardar pontas de cigarros; 

•    pedaços de tee quebrados devem ser jogados no lixo, pois estes 

pedaços podem danificar a lamina das máquinas de cortar a grama; 
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I. ETIQUETA; 
  

1.f)  Cartão de jogo 

•    Preenchimento: sempre na primeira linha do cartão coloque o 

resultado do nome do jogador que está anotado no cartão; 

•    Assinatura: deverá ser feita no lugar indicado ou em qualquer 

outro lugar do cartão; 

•    Não anotar números de putts no mesmo quadrado do resultado; 

•    Confira o resultado buraco a buraco; 

•    A responsabilidade da entrega do cartão à mesa é do jogador, e 

nunca do marcador; 

•    Antes de jogar confira de que tee vai jogar e qual o handicap 

correto para este tee;     
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I. ETIQUETA; 
  

1.f)  Cartão de jogo 

•    Todas as vezes que um jogador jogar uma partida fora de seu 

clube de origem deve ao finalizar seu jogo, preencher corretamente 

o cartão, indicando no mesmo: (data do jogo, cor do tee que jogou, 

seu código de handicap índex - exemplo 110450000, anotar os 

resultados no campo determinado e entregar este cartão ao 

responsável do clube em questão para que seu resultado seja 

lançado no slope system, isto é muito importante, e se houver 

alguma dúvida os jogadores poderão acessar no site da FPG o 

programa Tee do 1, que traz todas as informações sobre o assunto. 

 

1.g)  Penalidades  

No caso grave de violação a Etiqueta, a comissão pode 

desclassificar um jogador de acordo com a Regra 33-7 
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 II. INFORMAÇÕES GERAIS 

– Departamento de Arbitragem - FPG; 

– Cursos diversos; 

– Doping; 

– Golfe “Nota 10” 

– Certificado de participação; 

– Imprensa; 
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 II. INFORMAÇÕES GERAIS 
 

DEPARTAMENTO DE ARBITRAGEM FPG 

No Estado de São Paulo, pela da FPG há uma Comissão de 

Arbitragem, a qual está sob a regência da Vice-Presidência Técnica 

da entidade, Comissão que deve estar presente em todos os 

torneios oficiais do calendário esportivo da FPG. 

A entidade realiza anualmente provas para a capacitação de novos 

assistentes e árbitros de golfe, investe no treinamento nacional e 

internacional, visando o aperfeiçoamento destes profissionais que 

são todos remunerados e desta maneira, gradativamente, insere a 

profissionalização de todos os seus departamentos. 

 

FUNÇÃO DOS ÁRBITROS: 

•    Vistoriar os campos; 

•    Fazer a marcação do campo / bandeira; 

•    Fazer as regras locais; 

•    Acompanhar os jogos; 

•    Após encerramento dos jogos providenciar a  

Súmula Esportiva; 
OBS.: em caso de dúvidas e, não havendo um árbitro por perto, sempre bater 2 bolas; 
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 II. INFORMAÇÕES GERAIS 
 

Cursos diversos 

Conforme sua filosofia de trabalho e buscando cada vez mais contribuir 

para com os campos de golfe, seus profissionais e aos atletas que 

praticam o esporte, a FPG realizará, como fez nos anos anteriores, 14 

palestras envolvendo diversos assuntos, cujo calendário se encontra 

publicado no site da entidade www.fpgolfe.com.br, eventos abertos à 

participação dos interessados. 
   

Doping 

A FPG foi a primeira entidade a introduzir o programa de coletas de 

material para exame de doping no golfe no Brasil; isto ocorreu em 2008 

visando a possibilidade da modalidade se tornar Olímpica, fato que 

ocorreu um ano após esta introdução que está alinhada ao programa 

internacional da WASA, responsável pelo programa em todos os 

esportes praticados nas olimpíadas. O médico chefe responsável da 

FPG é o Dr. Bernardino Santo membro do COI Comitê Olímpico 

Internacional e COI Comitê Olímpico Brasileiro que está aqui presente. 
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 II. INFORMAÇÕES GERAIS 
 

 

Golfe NOTA 10 

Projeto criado pela FPG com cinco anos de existência e que já 

atingiu 23.000 crianças em escolas públicas e privadas, aptos a 

participar os alunos que tenham boas notas; 
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 II. INFORMAÇÕES GERAIS 
 

  

Certificado de participação 

Todos os presentes a este evento receberão da FPG o certificado 

de participação deste curso, e esperamos a sua presença nas 

demais ações da FPG. 

  

Imprensa 

É fundamental para o desenvolvimento e crescimento do golfe no 

Brasil. 
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 o 1º campo 

PÚBLICO de golfe 

em área privada no 

BRASIL  

 “Em 2000 a Federação Paulista de 
Golfe criou o primeiro campo público 
de golfe em área privada no Brasil. 
Nestes anos, o campo foi frequentado 
por mais de 10 mil pessoas, o que 
contribui para o aumento do número 
de jogadores, que muitas vezes 
tornam-se sócios dos clubes filiados”. 

 A Federação Paulista de Golfe 
tem o prazer apresentar a VOCÊ  
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 FPG GolfCenter um 

complexo esportivo composto de: 

 Campo com 9 buracos 

 totalmente iluminado 

 Driving Range  

 36 baias 

 Pro – Shops 

 Golf Shop 

 Restaurante  

 Eagle Bar. 

 Putting Green com 9 buracos 
 

 Salão de Eventos 
 

 Estacionamento com manobrista 
 

 Banheiros e Vestiários 
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 O espaço oferece 

 AULAS 
PARTICULARES de 
golfe e CLÍNICAS 

para grupos 
fechados, além 

de promover 
TORNEIOS 

“Amistosos”. 
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 PÚBLICO 

 Classe: A e B 
 

 80% Masculino 
 

 65% Casados 
 

 45% Empresários/Executivos 
 

 Idade Média 25 à 70 anos 
 
 

 

Média de Frequência 

 60 pessoas/dia 
 

 

 

 

 

 Atmosfera que mescla competição, lazer e negócios; 


