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Código de conduta do jogador para participar dos torneios juvenis válidos para ranking 
nacional 

 
 

Os jogos realizados em eventos juvenis pela Confederação Brasileira de Golfe (CBG) 

serão regidos pelas Regras do Golfe e pelas Regras de Torneios Amadores aprovadas 

pela R & A Rules Limited, e pelas regras locais de cada clube anfitrião aprovadas pela 

Comissão de Regras de Torneio. 

 

Os itens a seguir são estritamente proibidos: 

1. Uso de carros motorizados exceto quando autorizado pela Comissão do Torneio por razões 

de saúde; 

2. Caddies ou carregadores de equipamento nas categorias A, B e C, exceto quando 

autorizados pela Comissão do Torneio; 

3. Camisas sem colarinho ou sem manga; 

4. Calças jeans; 

5. Calçados de treinamento; 

6. Qualquer outra peça de vestuário que possa, na opinião da Comissão do Torneio, ser 

considerada imprópria (por exemplo, agasalhos de treinamento, piercings); 

7. Bebidas alcoólicas; 

8. Fumo ou qualquer outra substância proibida dentro ou fora do campo; 

9. Telefones celulares; 

10. Toca-fitas, players de CD ou MP3 inclusive fones de ouvido ou jogos eletrônicos. 
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Os espectadores, incluindo pais e parentes próximos dos jogadores, podem seguir os 

jogadores, mas devem obedecer às seguintes regras: 

 

11. Os espectadores não podem interferir em qualquer discussão envolvendo a Comissão de 

Regras do Torneio; 

12. Os espectadores devem manter uma distância acima de 25 jardas dos jogadores ao 

caminhar entre tees e greens;  

13. Os espectadores não devem caminhar sobre qualquer tee ou green;  

14. Todas as discussões envolvendo regras ou qualquer outra questão que possa surgir 

durante o jogo serão restritas aos jogadores ou um Juiz Oficial do Torneio;  

15. Além de aplausos e palavras de encorajamento, os espectadores não devem falar com os 

jogadores, e estão estritamente proibidos de aconselhar os jogadores. Penalidade pela 

violação desta regra (Regra 8): Match play: Perda do buraco; Stroke play: penalidade de 2 

tacadas.  

16. Os jogadores devem entregar seus cartões de pontuação logo após terminar sua rodada, 

assinados pelo jogador e pelo marcador.  

17. Qualquer protesto deverá ser apresentado à Comissão do Torneio pelo jogador antes da 

entrega do cartão. 

18. Se, após receber uma advertência verbal, um jogador ou espectador continuar a violar as 
regras acima ou se comportar de forma considerada inaceitável pela Comissão do Torneio, 
o jogador ou espectador será convidado a se retirar do campo. 

 



 

 
CBG - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GOLFE 

Rua Pais de Araújo, 29 - conj. 94/95/96 CEP 04531-090 - Itaim Bibi - São Paulo - Brasil 
Telefax: (55-11) 3168.4366 

www.cbg.com.br - golfe@cbg.com.br 

 

Responsabilidades dos Pais – Confederação Brasileira de Golfe 

 

Os pais e/ou responsáveis têm a responsabilidade de conhecer e apoiar os princípios e 

diretrizes da Política de Proteção à Criança da Confederação Brasileira de Golfe (CBG).  

Eles devem: 

 

1. Preencher o Formulário de Consentimento dos Pais ou Responsáveis, indicando 

que aceitam as condições da política da CBG referentes à participação de seu filho 

em eventos. 

 

2. Algumas vezes as crianças são fotografadas para fins de treinamento ou 

publicidade. 

(a) Os pais/responsáveis que não desejarem que seus filhos sejam fotografados para 

esses fins devem informar à CBG no Formulário de Consentimento dos Pais ou 

Responsáveis. 

 

3. Se necessário, providenciar transporte para que seu filho chegue pontualmente aos 

torneios, eventos ou sessões de treinamento: 

(a) É importante se comunicar com o Dirigente da Equipe ou Delegado além de 

todos os técnicos participantes se transportar crianças para um evento e/ou buscá-

las após um evento puder ser um problema. 

(b) Os pais/responsáveis devem deixar seus números de contato para 

emergências com os encarregados em eventos, principalmente se acharem que 

pode haver problemas.  

 

4. Os pais/responsáveis devem encorajar e promover um espírito de ‘fair play’ em 

seus filhos sem pressioná-los além de sua capacidade física, mental e emocional. 

 

5. As crianças devem ser tratadas como jovens adultos vulneráveis, mesmo que 

pareçam maduras. 

 

6. Deixe as instruções para os profissionais do golfe. 


