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PROCEDIMENTOS E RECOMENDAÇÕES 

PARA OS JOGADORES EM TORNEIOS DA FPG 

 

Introdução 

Este documento foi desenvolvido para apoio aos jogadores que participem em competições da 

Federação Portuguesa de Golfe, de qualquer nível, durante o período da pandemia de Covid-19. As 

recomendações da Direção-Geral da Saúde e as diretrizes do Plano de Reabertura de Instalações de 

Golfe da Federação Portuguesa de Golfe estão na base da sua elaboração. O presente documento 

acompanhará a evolução da presente situação, podendo ser objeto de modificação, em qualquer 

altura. 

O jogador não deve comparecer nem participar em competições caso: 

• Tenha estado em contacto com alguém infetado nos últimos 14 dias; 

• Esteja em auto-isolamento (quarentena); 

• Apresente qualquer sintoma, como tosse, febre, dificuldade respiratória, ausência de oufalto 

e ou paladar, no próprio ou em familiares com quem partilhe residência. 

 

ANTES DE INICIAR A VOLTA 

No Clubhouse ou Recepção:  

• O jogador deve usar máscara, ou equipamento de proteção individual semelhante; 

 

• O jogador deve respeitar as regras de distanciamento social, mantendo, em todas as 

situações, um mínimo de 2 metros de distância de outros jogadores e/ou funcionários; 

 

• O jogador deve privilegiar o pagamento através de meios de pagamento com cartão 

eletrónico “contactless”, ou outro meio digital, evitando o pagamento em numerário. 

 

No Campo de Treino: 

• O jogador deverá usar máscara, ou equipamento de proteção individual semelhante; 
 

• O jogador deve limitar o seu tempo de aquecimento ao indispensável, não mais de 40 

minutos,  de modo a evitar a aglomeração de jogadores; 
 

• O jogador deve respeitar o seu horário no de campo treino, quando este seja estabelecido  

pela Comissão Técnica; 
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• O jogador deve abandonar o campo de treino assim que terminar a sua atividade. 

 

ANTES DE INICIAR A VOLTA 

 

No Tee de Saída: 

Estará disponível no tee de saída equipamento de desinfeção e higienização.  

• O jogador deve estar presente no tee de saída não mais de dez minutos antes da sua hora de 

saída; 

 

• Os cartões de jogo serão desinfetados antes de entregues aos jogadores; 
 

• As regras locais estarão apenas disponíveis em formato digital; 
 

• O jogador deve marcar no cartão o seu próprio resultado e não pode em momento algum 
trocar cartões de resultados com outros jogadores; 

 

• O jogador deve manter a distância de dois drivers (aproximadamente 2 metros) dos outros 

jogadores. 

 

 

DURANTE A VOLTA 

No campo: 

• O jogador deve obrigatoriamente usar máscara sempre que seja transportado pela Comissão 

Técnica; 

 

• Quando utilizar as máquinas dispensadoras de água, jogador deve fazer uso do pedal 
(quando disponível), ou proceder à desinfeção da torneira utilizando o spray de álcool, 
disponível para o efeito.  

 

Tacos e Equipamento: 

• O jogador não pode partilhar, por qualquer forma, qualquer tipo de equipamento como 

luvas, bolas, pitch repairs, tees, marcadores de bolas, medidores de distância, entre outros; 
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• Todo o equipamento utilizado no jogo, incluindo trolley e saco de golfe será manuseado 

exclusivamente pelo próprio jogador ou caddie; 

 

• O jogador deve recolher a bola do buraco com a maior precaução possível; 

 

• O jogador é o único a poder marcar, levantar, deixar cair e colocar a sua bola.  

Desaconselha-se a recolha de bolas que se encontrem perdidas/abandonadas no campo.  

 

 

Caddies e Acompanhantes 

A utilização de caddies está sujeita às condições dos termos de competição aplicáveis em cada 

torneio.  

 

• É permitida a utilização de caddies respeitando as recomendações da DGS; 
 

• Apenas, treinadores, caddies, dirigentes e familiares diretos, podem acompanhar os 
jogadores; 
 

• O caddie, só pode ser caddie de um único jogador; 

 

• O jogador ou caddie deve alisar os bunkers com os pés ou com o taco; 

 

• O jogador ou caddie não devem retirar ou segurar a bandeira no green; 

 

• O jogador ou caddie devem no decorrer da volta manter sempre a distância de dois drivers 

(aproximadamente 2 metros) dos outros jogadores. 

  

DEPOIS DA VOLTA 

 

No Secretariado: 

 

• O jogador deve obrigatoriamente usar máscara no momento da entrega do cartão de 

resultados. Só é permitida a entrada no secretariado a jogadores, árbitros e staff. 

 

• Todos os documentos referentes à competição como Regulamentos, Draws, Regras Locais e 

Resultados, estarão disponíveis apenas em formato digital; 
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• Não é permitida a troca entre o jogador e o marcador do cartão de resultados ou de 

qualquer outro dispositivo eletrónico; 

 

• O jogador e o marcador têm que conferir o resultado final verbalmente, primeiro entre si, e 

posteriormente com a Comissão Técnica; 

 

• O cartão de resultados tem que ser devolvido à Comissão Técnica, utilizando o método por 

ela indicado.  

 

Entrega de Prémios: 

• Decorrerá de acordo com as recomendações da Direção-Geral da Saúde. 

 

Penalidade por incumprimento das presentes recomendações.  

O jogador que intencionalmente não cumpra estas recomendações, incorre nas seguintes 

penalidades, ao abrigo do Código de Conduta da FPG: 

Primeira infracção: Aviso verbal 

Segunda infracção: Penalidade Geral (Duas pancadas em Strokplay ou Perda do Buraco em Match 

Play) 

O acto não intencional não é penalizado. 

 

 

 


