CLUBE DE GOLF DO ESTORIL
Regulamento de caddies
Este Regulamento, não sendo contraditório de qualquer norma implementada pelo Dono do
Campo, apenas tem aplicabilidade sempre que qualquer sócio recorra ao serviço de caddies que
trabalhem no Golf do Estoril.

DEVERES DOS CADDIES
1. Apresentar-se ao Caddie-Master para receber o número de ordem de trabalho.
2. Apresentar-se com os seus fatos limpos.
3. Acompanhar o jogador a 2 ou 3 passos à sua direita e entregando-lhe o taco pedido;
concentrar-se no jogo do seu jogador ficando quieto desde a preparação até à execução
da pancada.
4. Repor a relva arrancada pelo jogador e alisar a areia dos “bunkers”.
5. Reparar todas as marcas de bolas e de sapatos que encontrar nos “greens”.
6. Durante as pancadas colocar-se na frente do jogador; nunca ao lado ou a atrás.
7. Quando se encontrar no local de queda da bola para efeitos de o identificar mais
rapidamente, só deverá a ele dirigir-se acompanhado pelo jogador.
8. Nos “greens”, evitar a sombra em cima da bola ou entre a bola e o buraco.
9. O caddie do jogador cuja bola chega primeiro ao green é o que vai à bandeira. Segura na
bandeira com o braço estendido, coloca-se do lado da sombra desta, quieto e sem fazer
barulho. Nunca pousar a bandeira no green.
10. Vigiar pelo asseio do campo, apanhando papéis, lixo e pedras que nele se encontrem.
11. Usar a maior cortesia e delicadeza para com os jogadores, Caddie-Masters e seus
colegas.
12. Limpar convenientemente os tacos do saco com que trabalhou e conferi-los antes de
fazer a sua entrega.
PROIBIÇÕES
1 – Dar linha a não ser que o jogador peça.
2 – Ir à bola sem ser acompanhado do seu jogador.
3 – Entrar nos greens transportando o saco.
4 – Mais do que um caddie no green.
5 – Mexer na bola do seu jogador ou adversário assim como utilizar os seus tacos para
efectuar movimento de treino.
6 – Tirar a bola do buraco utilizando um taco.
7 – Saltar ou rebentar as vedações do campo.
8 – Vender bolas aos jogadores.
9 - Procurar bolas salvo nos dias em que for autorizado.
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10 – Esperar a chegada de um jogador sem que, previamente, o tenha comunicado ao
Caddie-Master.
11 – Dirigirem-se em grupo aos jogadores que chegarem para jogar. Só ao Caddie a quem
compete trabalhar com um jogador se lhe pode dirigir para tomar o saco, avisando o CaddieMaster, antes de ir para o “tee”.
12 – Estar encostado aos carros estacionados no parque.
REMUNERAÇÃO
1 – A remuneração do caddie será estipulada pela Direcção de acordo com o Caddie-Master,
referindo-se a 9 ou a 18 buracos.
2 – Aos sábados, Domingos e Feriados, é praticado um único preço, que é o de 18 buracos,
mais os necessários em caso de desempate numa taça. No caso do jogador jogar mais que 18
buracos seguidos, o jogador pagará apenas o preço de 9 buracos além dos 18.
DISCIPLINA
1 – O serviço é prestado por ordem de chamada do Caddie-Master, ressalvando-se os casos
em que o jogador peça determinado caddie.
2 – A falta à chamada pelo Caddie – Master implica perca de vez.
3 – As faltas de disciplina, cuja gravidade será determinada pela Direcção do Clube em
conjunto com o Caddie – Master, terão punição com a seguinte graduação:
• Advertência
• Suspensão de 2 semanas, 1 mês e 3 meses.
• Expulsão

Estoril, Junho de 2008
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