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REGULAMENTO ESPECÍFICO DO CAMPEONATO DE GOLF- 7 

                            

1. O Campeonato é regido pelas Regras do Golf-7 (adaptadas das regras oficiais da Confederação Brasileira de Golfe 

CBG ), obedecendo às normas contidas neste Regulamento.  

2. Das Inscrições:  

Cada Estabelecimento de ensino poderá inscrever 04 (quatro) alunos atletas, sendo 02(dois) masculinos e 02(dois) 

feminininos. O aluno  se inscrever na prova do Buraco e da Tacada. 

A competição será dividida em duas classes:  

 classe A: Nascidos até 31/12/1997 

  Classe  B:Nascidos de 01/01/1998 até 31/12/2001 – 12 a 15 anos) 

 

3.  Essa modalidade é disputada na Deficiência: 

 D.I (Deficiente Intelectual; 

 TGD (Transtorno Global de Desenvolvimento). 

 

3.1 Espírito do Jogo: O Golf-7 é jogado pelo atleta ou aluno com apoio do professor ou técnico com a supervisão do 

árbitro ou juiz. O jogo depende da orientação do professor ou técnico em mostrar consideração ao outros jogadores e 

obedeceram as regras. Todo jogador e técnico deve conduzir-se de maneira disciplinada, demonstrando cortesia 

esportividade a todo o momento independente de quão competitivo possa ser.  

 

4.. O Campeonato de Golf-7 será disputado nas seguintes catergorias:  

Nivel I – Buraco: 01 atleta Masculino e 01 atleta Feminino; 

Nivel II – Tacada: 01 atleta Masculino e 01 atleta Feminino. 
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Alunos com pouco comprometimento cognitivo 

motor, que executa as atividades apenas com 

comando verbal e sem auxílio na execução.  

 

 

Aluno comprometido fisicamente, tais como paralisado 

cerebral ou outras dificuldades motoras, mas que realiza 

atividades com apoio verbal, necessitando ou não, de 

auxílio no início da prova.  

 

5. Regulamento e Regras do Golf-7: 

5.1 Definição:-  
 Jogo por Buraco: Uma partida consiste em uma equipe jogar contra outra em uma volta de sete (7) buracos, sendo 
as partidas disputadas por buraco a buraco. 
Vencedor da Partida de Buraco:- quando a equipe está à frente com número superior de buracos completados.  

Objetivo do jogo é embocar primeiro a bola em cada buraco.   

 Jogo por Tacada: Uma competição por tacadas consiste de competidores completando cada buraco de uma volta 

estipulada com número de tacadas efetuadas a cada buraco.  
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 Vencedor:- É o competidor que faz volta convencional com menor número de tacadas.  

5.2 Regras Geral  Jogo por Buraco e Tacada: 

a. O tempo para rebater a bola é no máximo de 2 minutos, quando estiver fora da área de jogo, ou sumir (tendo que 
substituir pela bola reserva); 
b. Não pode reiniciar o jogo enquanto todos os jogadores não terminarem cada buraco; 
c. Quando termina o buraco o jogador deve esperar fora do Green, ou seja, distante do buraco; 
d. Após realizar cada buraco o jogador retorna ao “tee” inicial. 
 

5.3 Regras Jogo Buraco: 

a. O jogo por buraco é iniciado com apito arbitro, após o qual todos conduzem a bola ao buraco ao mesmo tempo; 
b. No jogo por buraco não será computado o número de tacada sendo vencedor o primeiro que embocar a bola no 
buraco.  
c. Não haverá pontuação pela dificuldade do buraco. 
d. Vencedor que fizer o maior número de buracos. 
e. Em caso de empate computa-se quem efetuou o maior  números de segundo emborcação. 

 
5.4 Regras Jogo Tacada: 

a. Inicia-se o jogo por tacada com apito arbitro liberando os atletas a fazer a tacada um de cada vez; 
b. A ordem de tacada pode ser realizada por sorteio, ou ordem de inscrição da sumula; 
c. Jogo por tacada será reiniciado pelo jogador que primeiro embocar a bola no buraco.  
d. Em caso de empate no buraco jogado, ganha o direito reiniciar o jogo o atleta que fez mesmo número de tacada, 
por ultimo (empatou) o buraco. 
e. Não haverá pontuação pela dificuldade do buraco, sendo o jogo disputado individualmente entre os pares pelo o 
número de tacada. 
f. Vence o jogo quem fizer todos os buracos com menor número de tacadas. 
g. Em caso de empate computa-se o menor número de tacadas no buraco7, e assim sucessivamente em ordem 
decrescente; 
 
6. O sistema de pontuação para classificação no grupo será: 

Jogo por Buraco: 

 O atleta que embocar o maior número de buracos. 

 O jogo é disputado em rodadas, sendo que em cada rodada jogam 4 atletas sendo classificados um ou dois 

atletas vencedores na rodada. Realizando as outras rodadas de acordo com o classificatório, possibilitando os 4  

melhores para finais . 

 

Observações:  

 Utilizar-se-á inicialmente o primeiro critério em caso de empate caso haja a necessidade de classificar uma ou 

mais equipes, passa-se ao segundo critério e assim por diante.  

 Quando na fórmula constar como zero, o resultado obtido pela própria equipe (pontos, partidas, gols,sets), esta 

fórmula deverá ser descartada, já que não existe divisão por zero (matemática).  

6. Durante a sessão técnica da modalidade serão utilizados os critérios da competição. 

7. Os casos omissos a este Regulamento serão resolvidos pela Comissão Técnica da Secretaria do Estado de 

Esporte no evento.      
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ANEXO II  

FICHA DE INSCRIÇÃO –                   GOLF 7         NRE nº_____ 
ACD - FASE FINAL 

 
 

ESTABELECIMENTO DE ENSINO: 

CIDADE:       MUNICÍPIO: 

ENDEREÇO:       TELEFONE: (DDD)  

 

CLASSE:      A (     )            B (     )                                              
         
 

 
MODALIDADE  - BURACO  

Nº NOME COMPLETO / ALUNOS (as) R.G Data Nasc/º SEXO 

1 
 
 

  MASC. 

2    FEM. 

 
 
 
 
 

MODALIDADE - TACADA 
Nº NOME COMPLETO / ALUNOS (as) R.G Data Nasc/º SEXO 

1 
 
 

  MASC. 

2    FEM. 

 
 
 
 

DIRETOR           ASS. ou  CARIMBO 
SECRETÁRIO ESCOLAR        ASS/CARIMBO 
E-MAIL DO DIRETOR:         FONE DO DIRETOR 
 
 
CHEFE DELEGAÇÃO:        ASS. 
E-MAIL DO CHEFE DELEGAÇÃO:        FONE: 
 


