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Jogo/Competição de Golfe!
Fernão do Pó Golf Garden
http://esbom-m.ccems.pt/course/view.php?id=577

Campo de Golfe
“Alto Golf” - Algarve
O Campo tem 18 buracos/greens!

Campo de Jogo com 18 buracos
http://m.pestanagolf.com/pt/golf/alto-golf/

Descrição em pormenor das características de cada buraco
http://m.pestanagolf.com/pt/golf/alto-golf/

Cartão de Jogo
http://m.pestanagolf.com/fotos/editor2/scorecard-alto_golf_new_scores_lr.pdf

cartão jogo
algarve.pdf

Campo de Golfe
“Fernão do Pó Golf Garden”
A Escola dispõe de um Campo de Golfe com 5 buracos/greens.

Campo de Jogo com 5 buracos
http://esbom-m.ccems.pt/file.php/577/Planta_dos_jardins_da_frente_do_campus_escolar.pdf

Planta_dos_jardins_
da_frente_do_campus_escolar.pdf

Descrição em pormenor das características de cada buraco

Buraco/Green
1
Par 3
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SI 5

07m

Buraco/Green
2
Par 3
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SI 4
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Buraco/Green
3
Par 3

15m
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Buraco/Green
4
Par 3

12m

SI 3
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Buraco/Green
5
Par 3

13m

SI 2

12m

Cartão de Jogo
TORNEIO DE GOLFE DO 10CT1/10LH-AV

Fernão do Pó Golf Garden
Player A:
Player B:
Player C:

Year/Class
Year/Class
Year/Class
Hole
1
2
3
4
5

Mens
Yellow
08
11
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Ladies
Red
07
10
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11
12

Pair
3
3
3
3
3

Stroke
Index
5
4
1
3
2

A

º
º
º
B
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Nº
Nº
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C
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Marker signature:
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Date: 25 / 05 / 2020
Date: 25 / 05 / 2020
Date: 25 / 05 / 2020

Fernão do Pó Golf Garden
A Escola dispõe de um campo com
cinco Greens/buracos e de um
Putting-green para treino, sobretudo
das tacadas Putting e Chipping.
Chipping é a pancada de aproximação
ao green.
Putting é a pancada executada no

green.

Todos os holes/buracos são
“pair/par 3” mas c/ um Stroke
Index/nível de dificuldade diferente.

O fair-play e a atitude em jogo são
questões que caracterizam, em
particular, esta modalidade. Deste
modo, os valores da honestidade, do
respeito, da integridade, do espírito
desportivo, da confiança, da
responsabilidade, da cortesia, e da
perseverança são cultivados
permanentemente e estão sempre
presentes no jogo.

A competição pode desenrolar-se sob três formas: Strock play (competição por pancadas); Match play (competição por buracos);
Stableford (competição por pontos). Os tacos a usar neste campo: o Ferro 7 ou o Sand Wedge na 1ª pancada/Chipping de
aproximação ao green com o Tee de saída ao lado ou atrás das marcas amarelas (Mens) e vermelhas (Ladies); o Putter na(s) pancada(s)
Putting efetuada(s) no green. Par do buraco: nº pancadas indicadas no cartão; Bogey: 1 acima; Duplo Bogey: 2 acima; Birdie: 1 abaixo;
Eagle: 2 abaixo; Hole in one: terminar um buraco em apenas uma pancada! Um autêntico feito!

Resumo de um torneio/uma competição de Golfe
1.- O objetivo do jogo consiste em sair de um local determinado e colocar a bola num
menor número possível de tacadas, em buracos estrategicamente colocados em
distâncias variadas
2.- O jogo normalmente é disputado em percursos de 18 buracos/5 buracos (AEFP)
3.- Numa competição o jogador que totalizar um menor número de tacadas é o
vencedor
4.- Para dificultar a tarefa, o trajeto até ao buraco é variado, joga-se com vários tacos
e durante o percurso existem alguns obstáculos com água, árvores e areia
5.- A competição pode desenrolar-se sob três formas: Strock play (competição por
pancadas no conjunto dos 18 buracos); Match play (competição por buracos);
Stableford (competição por pontos)
6.- Os tacos a usar no campo da Escola:
6.1- Ferro 7/8/PW/SW na pancada de saída/Chipping/approach ao green
(Pancada de partida com o Tee ao lado ou atrás das marcas amarelas (Mens) e
vermelhas (Ladies))
6.2- Putter na(s) pancada(s) Putt/Putting efetuada(s) no green
7.- Par do buraco: nº pancadas indicadas no cartão (3- AEFP)
8.- Bogey: 1 acima; Duplo Bogey: 2 acima; Birdie: 1 abaixo; Eagle: 2 abaixo
9.- Hole in one: terminar um buraco em apenas uma pancada! Um autêntico feito!

