
APUDD - Campeonato Nacional de Disc Golf 2022

Manual do Jogador – divisões MA1 e FA1

Este manual destina-se aos jogadores que participem nas divisões MA1 e FA1 do CNDG 2022, 

organizado pela APUDD. Não contempla a divisão de desporto adaptado (documento à parte).

Localização

Campo de golfe e footgolf Montebelo Golfe, em Farminhão. https://montebelogolfe.pt/

GPS: Lat. 40º36’31” N / Long. 8º02’15” W / Google: https://goo.gl/maps/TxtTT9uFoAsXQFBX9

Formato e Regras

• Competição de 2 dias (3 rondas de 18 buracos, shotgun start)

• 2 divisões amadoras: MA1 e FA1

• Regras oficiais da PDGA   (evento sancionado, Tier C)

• Inscrição na APUDD é obrigatória, inscrição na PDGA é facultativa

• Elegíveis jogadores residentes em Portugal ou com nacionalidade portuguesa, que 

completem 14 ou mais anos até 31 de Dezembro de 2022

Horário

S
Á
B
A
D
O

10:00 – percurso aberto para treino

14:00 – reunião com jogadores

14:45 – entrega dos cartões de jogo

15:00 – início 1ª ronda

D
O
M
I
N
G
O

9:00 – entrega dos cartões de jogo

9:15 – início 2ª ronda

12:00 – almoço

13:30 – entrega dos cartões de jogo

13:45 – início 3ª ronda

16:45 – campeonato disc golf adaptado

Advertências

Rondas de treino – entre as 10h e as 14h de sábado o percurso estará aberto para treino, mas alguns

cestos poderão ainda não estar instalados. Até às 15h poderão haver jogadores de footgolf no 

mesmo espaço, que terão prioridade em jogar.

Horário – em função da duração real da 1ª ronda no sábado, poderão ser feitos ajustes ao horário de

domingo

Tabaco e bebidas alcoólicas – embora não seja estritamente proíbido nas competições Tier C da 

PDGA, é desaconselhado o consumo de tabaco e bebidas alcoólicas no campo de jogo, em especial 

durante os momentos de competição. O consumo de substâncias ilícitas é estritamente proíbido.

Código de Conduta – aplica-se o código de conduta (e outros regulamentos internos) da APUDD e

da PDGA. Qualquer violação dos mesmos poderá resultar na desqualificação da competição e 

consequente sanção, a definir pela comissão disciplinar da APUDD.

Recuperação de discos – não é permitido entrar dentro dos lagos, nem destruir vegetação ou 

infraestruturas afim de recuperar discos. O não cumprimento desta regra poderá resultar em 

desqualificação.

https://montebelogolfe.pt/
https://goo.gl/maps/TxtTT9uFoAsXQFBX9
https://www.apudd.pt/apudd/regulamentos-internos
https://www.pdga.com/rules/official-rules-disc-golf


Descrição detalhada do percurso

Esta secção contém uma descrição detalhada de cada buraco do percurso para o Campeonato 

Nacional de Disc Golf de 2022, a realizar no campo Montebelo Golfe, em Farminhão.

Notas gerais

• os tees e drop-zones estão marcados com cones de plástico numerados (cores variadas sem 

qualquer significado); para chegar ao Tee 1 seguir as direções para o percurso de FootGolf

• todos os bancos de areia são considerados hazard e considera-se que o disco está no hazard 

se estiver completamente rodeado de areia

• todos os greens de golfe são OB, sendo a linha de OB o limite onde a relva muda claramente

de textura/altura

• os buracos do footgolf são considerados casual area e dão direito a relief de acordo com a 

regra 803.02A das regras oficiais de jogo da PDGA

Mapa Geral

Buraco: 1

Par: 3 (MA1) / 4 (FA1)

Distância: 150m

Desnível: descendente acentuado

Out-of-Bounds: vegetação à direita

(limite é onde começa a vegetação densa);

à esquerda, para lá da estrada (o limite é

onde acaba a terra da estrada e começa a

vegetação rasteira)

Hazards: Bancos de areia 



Buraco: 2

Par: 3

Distância: 60m

Desnível: praticamente nulo

Out-of-Bounds: para lá da

estrada à direita (mesmo que para

buraco 1)

Hazards: Bancos de areia

Notas adicionais: trajetória à

esquerda é completamente aberta

e, por isso, mais fácil, embora seja

possível também jogar pela

direita, por entre as árvores

Buraco: 3

Par: 3 (MA1) / 4 (FA1)

Distância: 112m

Desnível: descendente muito

suave até ao cesto, descendente

muito acentuado para lá e à

esquerda do cesto.

Out-of-Bounds: vegetação à

direita (limite onde começa a

vegetação densa, ver imagem

abaixo); para lá da estrada à

esquerda (mesmo que para os

buracos 1 e 2)

Notas adicionais: em caso de dúvida no OB

dar o benefício ao jogador e considerar que está

dentro; a zona de OB à direita tem vegetação

muito densa e agressiva (tojo e silvas), é

praticamente impossível entrar nessa zona para

recuperar discos, por isso, evitem perder

(demasiado) tempo à procura de discos que

estejam OB, durante as rondas, de forma a não

atrasar o vosso grupo, nem os grupos que

seguem atrás do vosso (poderão ir procurar os

discos no final da ronda)



Buraco: 4

Par: 3

Distância: 61m

Desnível: ascendente acentuado,

principalmente junto ao cesto

Out-of-Bounds: os mesmos que

para o buraco 3

Notas adicionais: trajetórias

possíveis, quer pela direita, quer

pela esquerda, com dificuldade

semelhante

Buraco: 5

Par: 3

Distância: 95m

Desnível: descendente moderado

Out-of-Bounds: green de golfe à

esquerda (e longo) (o limite é

onde muda a textura e altura da

relva)

Hazards: Bancos de areia

Buraco: 6

Par: 3

Distância: 50m

Desnível: praticamente nulo

Out-of-Bounds: green de golfe (o

mesmo que para o buraco 5)

Hazards: Bancos de areia (o

memo que para o buraco 5)



Buraco: 7

Par: 3

Distância: 50m

Desnível: ascendente ligeiro

(mais acentuado próximo do

cesto)

Out-of-Bounds: lago (o limite é

onde começa o plástico preto);

curso de água à direita do cesto,

incluindo a ponte próxima do

cesto (o limite é definido pelas

estacas amarelas)

Notas adicionais: a distância do 

tee à extremidade oposta do lago é cerca de 30m, se acharem que não conseguem lançar essa 

distância não arrisquem, pois não é permitido entrar no lago para recuperar discos (podem usar 

disc-retrievers ou outros auxiliares semelhantes, desde que não exista risco de poderem danificar a 

estrutura do lago)

Buraco: 8

Par: 3

Distância: 39m

Desnível: descendente

suave/moderado (mais acentuado

para lá do cesto)

Out-of-Bounds: nos lagos e no

curso de água (marcado pelas

estacas amarelas)

Mandos: duplo mando entre as

árvores próximas do cesto; a

linha de mando é o plano que

atravessa o centro das 2 árvores;

drop-zone sinalizada no solo.

Regras especiais: se falhar o mando, tem opção de jogar da drop-zone ou da posição anterior (1 

penalidade em qualquer dos casos); se não falhar o mando, mas terminar OB, aplicam-se as regras 

normais de OB;

Notas adicionais: ler notas do buraco 7 relativamente ao lago



Buraco: 9

Par: 3 (MA1) / 4 (FA1)

Distância: 112m

Desnível: ascendente em direção

ao cesto e para a direita,

descendente da direita para

esquerda, em direção ao OB da

esquerda

Out-of-Bounds: lago (o limite é

definido pelas estacas); áreas de

vegetação densa à esquerda, para

lá do cesto e á direita (o limite é

onde começa a vegetação densa)

Notas adicionais: a zona de OB à esquerda tem vegetação muito densa e é praticamente impossível

entrar nessa zona para recuperar discos, não percam demasiado tempo à procura de discos que estão

OB à esquerda, para não atrasar o vosso grupo, nem os restantes que sigam atrás de vós; em caso de

dúvida no OB dar o benefício ao jogador e considerar que está dentro

Buraco: 10

Par: 3

Distância: 62m

Desnível: cesto num patamar

ligeiramente inferior;

Out-of-Bounds: buraco ilha,

tudo o que estiver fora da ilha é

OB (o limite é a circunferência

onde a relva muda de cor/altura)

Regras especiais: qualquer

lançamento que termine fora da

ilha é considerado OB e o

lançamento seguinte é feito da drop-zone

Notas adicionais: é possível jogar tanto pela direita como pela esquerda



Buraco: 11

Par: 3 (MA1) / 4 (FA1)

Distância: 110m

Desnível: ligeiramente ascendente

Out-of-Bounds: vegetação densa à

esquerda (o limite é onde começa a

vegetação densa)

Hazards: Bancos de areia (um

deles está imediatamente antes do

cesto)

Buraco: 12

Par: 3

Distância: 60m

Desnível: praticamente nulo

Out-of-Bounds: o mesmo que para

o buraco 11

Hazards: Bancos de areia

Notas adicionais: trajetórias

possíves quer pela direita das

árvores, quer pela esquerda, com

dificuldade semelhante

Buraco: 13

Par: 3

Distância: 75m

Desnível: ascendente suave

Out-of-Bounds: green do golfe (o

limite é onde muda a textura e

altura da relva); zonas de vegetação

mais densa à esquerda, longo e à

direita (o limite é onde começa a

vegetação mais densa)

Hazards: Bancos de areia



Buraco: 14

Par: 3

Distância: 60m

Desnível: descendente moderado,

plano junto ao cesto

Out-of-Bounds: os mesmos que

para o buraco 13

Hazards: Bancos de areia

Buraco: 15

Par: 4

Distância: 190m

Desnível: descendente suave até

meio do fairway; inclinação muito

suave da esquerda para a direita, que

se acentua à direita, próximo das

árvores; declive acentuado à direita

do cesto, onde tem o banco de areia

Out-of-Bounds: à esquerda na área

de vegetação densa (o limite é onde

começa a vegetação densa) e à

direita na valeta de pedra junto às

árvores e para lá da valeta (o limite

onde começa a valeta, no sítio onde

se vêem 2 valetas paralelas, é a

valeta mais à direita)

Hazards: Bancos de areia

Notas adicionais: a zona de OB à

esquerda tem vegetação muito densa

e é de muito difícil acesso (tojo,

silvas, etc); em caso de dúvida no

OB dar o benefício ao jogador e

considerar que está dentro



Buraco: 16 (foto não disponível)

Par: 3

Distância: 45m

Desnível: ascendente acentuado

Hazards: Bancos de areia

Notas adicionais: existem várias trajetórias possíveis entre as árvores, quer em frente, quer pela 

esquerda, quer pela direita, com grau de dificuldade semelhante

Buraco: 17 (foto não disponível)

Par: 3 (MA1) / 4 (FA1)

Distância: 91m

Desnível: ascendente moderado, principalmente na primeira metade

Out-of-Bounds: área de vegetação densa à direita (o limite é onde começa a vegetação densa); 

curso de água à direita do cesto (o limite são as estacas amarelas); área de vegetação densa para lá 

do cesto (o limite é onde começa a vegetação densa); green de golfe à direita e para lá do cesto (o 

limite é onde muda a textura da relva)

Hazards: Bancos de areia

Buraco: 18

Par: 3

Distância: 78m

Desnível: descendente

acentuado, principalmente no

início.

Out-of-Bounds: os mesmos que

para o buraco 17

Hazards: Bancos de areia


