
 

Normas de Participação 

Minigolfe 

 
1. Estas normas são válidas para a iniciativa Aventura no Minigolfe inserido no “Marolas 2018”, 

cessando após a conclusão do mesmo. 

2. A prática do minigolfe realizar-se-á de 13 a 29 de julho, todas as terças e quintas-feiras no 

Minigolfe da Costa Nova, das 10h00 às 13h00. 

3. É destinado a jovens (a partir dos 12 anos) e adultos. As crianças com idade compreendida 

entre os 6 e os 11 anos só poderão frequentar o minigolfe, desde acompanhadas por um 

adulto, individualmente. 

4. As inscrições são gratuitas, devendo ser feitas em boletim próprio e entregues no Fórum 

Municipal da Juventude de Ílhavo, Fórum Municipal da Juventude da Gafanha da Nazaré ou 

via correio eletrónico, até três dias antes da realização da atividade. 

5. A organização e o Clube de Minigolfe da Costa Nova não se responsabilizam por quaisquer 

danos provenientes de acidentes ocorridos durante a prova, que não estejam cobertos pelo 

seguro de acidentes pessoais contratado. 

6. Qualquer jogador que desrespeite (verbalmente ou fisicamente): funcionários, ou qualquer 

outra pessoa será expulso e não poderá participar em mais nenhuma atividade. 

7. Regulamento do minigolfe: 

a. É proibido caminhar sobre as pistas, exceto em caso de necessidade para jogar. 

b. A bola é jogada com o taco desde o ponto de partida até ao buraco com o menor 

número de tentativas, cada jogador tem o máximo de 6 tentativas por pista. Cada 

tentativa marca 1 ponto, a pontuação deve ser registada no bilhete próprio para 

este fim. 

c. Se à 6ª tentativa não colocar a bola no buraco marca 7 pontos e passa à pista 

seguinte. 

d. A bola deve passar a linha limite (linha vermelha) numa só tentativa, se esta linha 

não for ultrapassada volta a jogar do ponto de partida. Depois de passar a linha 

limite continua a jogar até atingir o buraco. Todas as tentativas contam para a 

pontuação (máximo de 6 tentativas por pista). 

e. As pistas que não apresentam linha limite (linha vermelha) são jogadas sempre do 

ponto de partida até atingir o buraco no máximo de 6 tentativas. 

f. Quando a bola sai da pista: se ultrapassou a linha limite (linha vermelha) é colocada 

dentro da pista no local onde saiu; se não ultrapassou a linha limite (linha vermelha) 

volta ao retângulo de saída. 



 

g. Sempre que a bola pára entre a linha de afastamento (linha preta) e a tabela, 

posiciona-se a bola no ponto mais próximo da linha de afastamento (linha preta). 

8. Cada jogador é responsável pelo taco e bola que deverão devolver à saída, em bom 

estado. 

9. A perda da bola implica o pagamento de 3,00€ e a perda ou dano no taco implica o 

pagamento de 30,00€.A entrega dos prémios realizar-se-á no final da iniciativa. 

10. Quaisquer dúvidas ou omissões às presentes normas regulamentares serão resolvidas 

pela organização, não havendo lugar a recurso. 

 


