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APOSTILA APENAS PARA LEITURA. 

MINI GOLFE 

 

Minigolfe é um desporto de origem britânica que surgiu como alternativa ao golfe, no sentido 

de estar acessível a uma seção menos elitista de sociedade do século XX. Os princípios gerais do 

minigolfe são grosseiramente comparáveis ao do golfe enquanto no "green". Consiste então no 

arremessar uma bola por ação de um taco a partir de uma marca de saída, para que essa se 

desloque e ultrapasse um obstáculo ou série de obstáculos até permanecer estática num pequeno 

buraco. O objetivo principal prende-se na colocação da bola no buraco com o mínimo de ações 

criadas pelo taco, designadas tacadas. Designa-se por pista a junção dos elementos obstáculo ou 

série de obstáculos, marca de saída e buraco, assentes sobre uma base rígida. 

 

 

 

Regras  

        Para começar a jogar, o praticante deve deslocar-se para a primeira pista e colocar a bola 

na marca de saída. Tentará então colocar a bola no buraco com o número mínimo de tacadas, tendo 

um número máximo de seis para colocar a bola no buraco. Caso não tenha sucesso, recebe uma 

tacada de penalização e desloca-se para a pista seguinte ou passa a vez a outro companheiro de 

equipe. Cada tacada vale um ponto. Cada circuito a praticar deve conter exatamente 18 pistas. O 



objetivo é minimizar o número de tacadas necessárias para a realização do circuito. A execução 

completa de todo o circuito designa-se volta. 

 

 

Material de jogo  

        Os acessórios essenciais são, naturalmente, o taco e a bola. Ao contrário do golfe, no 

minigolfe o taco é único (salvo em situações raras) e o contato com a bola é feito com uma borracha 

desenvolvida para o efeito. Mais uma vez, ao contrário do golfe, existe uma enorme variedade de 

bolas, que se distinguem por características como salto, dureza, peso, tamanho e rugosidade. 

 

Taco  

O taco usado para a prática do minigolfe é em tudo semelhante ao "putter" de golfe, mas 

com borracha, que contacta a bola. O tipo de borracha a utilizar varia na sua dureza. Apesar de na 

esmagadora maioria das vezes se usa o mesmo taco, existem inúmeros modelos à escolha, que 

variam essencialmente no ângulo de abertura, no acabamento da patilha (secção do taco que entra 

em contato com a bola) e no peso. As características do taco dependem do estilo de cada jogador.  

É importante que o iniciado adquira o quanto antes um taco adequado, para que a sua 

técnica não se desenvolva num taco da má qualidade. Tal como em qualquer instrumento desportivo 

que se agarra com as mãos, um taco possui um grip de borracha. É uma prática corrente colocar um 

isolamento extra, para aumentar a aderência das mãos, impedindo que o suor afete o movimento. 

No entanto, este comportamento não é consensual, sendo inclusivamente ignorado por alguns 

jogadores de topo mundiais. 



 

 

Bola  

Existe uma grande variedade de bolas, classificadas pelo salto, dureza, peso, tamanho e 

rugosidade. A definição de salto de uma bola varia consoante o jogador, mas em geral é tomado 

como a altura atingida pela bola após ter tocado uma vez no chão por ter sido largada em queda 

livre (pela definição do fabricante 3D, a altura inicial é 1m). O salto das bolas pode ir de 0 a cerca de 

1m. A rugosidade de uma bola refere-se à textura que ela apresenta. As bolas designam-se 

descascadas, com casca ou rugosas com laque (laqueadas).  

 

Sistemas de jogo  

Define sistema de jogo como o tipo de circuito que se pratica, isto é, o pavimento e 

dimensões do terreno de jogo. Atualmente são aceitos pela Federação Mundial de Minigolfe quatro 

sistemas de jogo: Minigolf (Petergolfe, em português, muitas vezes abreviado para "Peter"), 

Miniaturgolf (minigolfe em português), Feltgolf (alcatifa, em português, muitas vezes designado 

"Felt") e MOS (Minigolf Open System, ou sistema aberto). Cada um destes sistemas apresenta 

regras muito específicas, bem definidas pela WMF. Muito resumidamente, o petergolfe constitui um 

conjunto de 18 pistas, organizadas sempre com a mesma ordem, que têm geralmente 12m de 

comprimento, com exceção um uma que pode conter entre 20 e 25m de comprimento. É o circuito 

em que as pistas têm maior tamanho em área. O material do pavimento é betão. O minigolfe 

apresenta um conjunto de 34 pistas, das quais apenas 18 constituem um circuito. O comprimento 

das pistas é sempre de 6,25m. O material aceita pela WMF é designado eternite, que é uma liga fina 

de betão. As pistas de Feltgolf apresentam tamanhos variáveis e o pavimento de jogo é o que dá o 

nome a este sistema. Dado a estrutura sensível dos circuitos de minigolfe, este não deve ser pisado 

pelos praticantes, levando a deformações irreversíveis no pavimento.... 

(*Imagens retiradas da Internet) 


