
 

 

 

Circular nº 07/2020: Novos Procedimentos para Torneios (alteração 1) 

Ref.: 

a. Recomendações para Organização e Realização de Competições de Golfe, FPG, 
Jun2020 

b. COVID-19 - Procedimentos de Prevenção e Controlo para Espaços de Lazer, 
Atividade Física e Desporto e Outras Instalações Desportivas, DGS, 
29Mai2020 

 

1. Novos procedimentos 
a. A situação de saúde pública que se vive obriga a uma adaptação de procedimentos por 

forma a permitir continuar a desenvolver esta atividade que tanto nos agrada, sem que 
ponhamos em risco a nossa saúde e a daqueles que connosco partilham este prazer. 

b. As diretivas da Direção Geral de Saúde (DGS) e as Circulares da Federação Portuguesa de 
Golfe (FPG) definem procedimentos que devem ser estritamente cumpridos. 

2. Inscrição Torneios 

a. A inscrição passa a ser efetuada exclusivamente através do site do Clube. 

b. O pagamento da inscrição deverá ser realizado através de uma das seguintes formas: 

(1) Transferência bancária - IBAN: PT50 0018 0003 1963 3528 0204 0; 

(2) MBWAY – 933 185 717. 

c. O comprovativo do pagamento deverá ser apresentado quando do levantamento do Cartão 
de Jogo. 

3. Alugueres 

a. A possibilidade de alugar Buggy, trolley ou bolas de campo de treino, e respetivas 
restrições, dependerão do campo onde se realizar a prova. 

b. Caso não exista um número de buggies suficientes, a prioridade será dada por esta ordem: 

(1) Apresente alguma questão física comprovada; 

(2) Seja Master Sénior (mais de 70 anos); 

(3) Por ordem de reserva. 

4. Draw & limites 
a. Não sendo recomendável a realização de Torneios em formato “shotgun”, as saídas serão 

sucessivas do tee 1 ou dos tees 1 e 10, conforme política seguida pelo Campo. 

b. O número de participantes por torneio e por formação poderá estar sujeito a limitações 
impostas pelo Campo de acordo com as recomendações da FPG. 

5. Participação nos Torneios 
Caso o haja limite no número de participantes a prioridade será dada aos sócios do Clube, 
por ordem inscrição. 



 

 

6. Check in – levantar cartões 

a. A Comissão Técnica poderá optar por enviar ao jogador uma versão do Cartão de Jogo 
para respetiva impressão. 

b. O jogador deve marcar os seus resultados no seu próprio cartão, bem como os resultados 
do jogador de quem é marcador. 

7. Check out – entrega cartões 
a. Após conferir os resultados com o marcador, apenas o jogador deve assinar o cartão. 

b. O jogador deve enviar o Cartão de Jogo à Comissão Técnica da forma que estiver definida 
no Regulamento do Torneio. 

8. Resultados 
a. Os resultados do Torneio serão enviados, por email, a todos os participantes no dia da 

competição. 

b. Mensalmente serão divulgados, a todos os sócios, os resultados dos Torneios realizados 
nesse mês e as classificações da Ordem de Mérito e Circuitos, sendo atualizados no site do 
Clube. 

9. Almoço & entrega prémios 
a. Até indicação contrária, não será realizado o almoço de convívio nem a entrega de 

prémios. 

b. Os prémios serão entregues em jantar a organizar por altura do Torneio do Aniversário do 
Clube. 

10. Obrigações/cuidados durante o jogo 
a. Deverá usar mascara nas áreas definidas pelo Campo. 

b. Deverá manter a distância social mínima aconselhada (2 a 3 metros) em todos os 
momentos do jogo. 

c. Não deve compartilhar nenhum tipo de equipamento (tacos, tees, pitch repairs, bolas, 
binoculo de distâncias, etc). 

d. O(a) jogador(a) é o(a) único(a) que pode tocar na sua bola. 

e. Deve evitar todos os cumprimentos sociais: apertar de mãos, cumprimentar ou dar 
abraços. 

f. Não deve tocar nem retirar bandeira. 

g. Em nenhum momento deve alisar o bunker utilizando o “ancinho”. Deve sim alisar com o 
taco ou com o pé. 

11. Adaptação de Regras 

a. Jogando a bola no Bunker (12.2) 

(1) Devido ao facto de não ser possível repor das condições originais do bunker, pois 
conforme instruções da FPG todos os ancinhos foram removidos. 

(2) É permitido aos jogadores, caso a bola fique numa depressão provocada por outro 
jogador, fazer um “drop” dentro do obstáculo sem penalidade a uma distância 
máxima de um cartão aberto (scorecard). 

  



 

 

12. Disposições finais 

Estas medidas poderão ser alteradas, anuladas ou complementadas a qualquer momento. 

 

 

19 de maio de 2020 

A Direção 

 


