
Directrizes de Conduta e Participação 
Torneios do Clube de Golfe da Beloura

Junho 2020

#BeSafe
#BeBeloura



I -  INFORMAÇÃO GERAL

· Obrigatório o distanciamento social de 2 metros em todo o espaço do Campo e instalações.

·O brigatória a utilização de máscara no interior do Club House.

·O  acesso à Loja/Recepcão é permitido, mas com acesso LIMITADO a 3 pessoas no seu interior.

·B alneários encerrados.

·W .C.'s disponíveis  em ambos os pisos.

·O  Restaurante Bar 19 está aberto com as normas impostas pela DGS

·N ão deve participar no torneio se:

·V iajou para os países de risco nos últimos 14 dias

·T em ou teve febre, tosse ou algum problema respiratório nos últimos 14 dias

·  Esteve em contacto (não protegido) com um caso confirmado de COVID-19

·D everá comunicar ao clube se nos 14 dias após a participação no torneio lhe for diagnosticado 

COVID-19.
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III -  INSCRIÇÕES

- Poderão participar nos Torneios todos os jogadores sócios do Clube, subscritores do Beloura 
Pestana Golfe e seus convidados desde preencham os limites de handicap e sejam federados
 pela F.P.G. ou outra com handicap válido. 

II -  PARTICIPANTES

- A abertura das inscrições será transmitida aos sócios por email, página do clube ou Facebook.

- A inscrição nos torneios poderá ser feita até 48 horas do Torneio:   

     ·P or email - sulina.gomes@pestana.com

     ·P or telefone – 219106350

     ·N a página do clube - http://www.golfebeloura.com/torneios/inscricoes/

     ·E m último caso poderá efetuar a sua inscrição na Recepção

- Os buggies estarão disponíveis para reserva, mas só poderão ser utilizados por um jogador
 ou partilhados por jogadores do mesmo agregado familiar.

- C aso não tenha inscrição feita previamente não está autorizada a participação no torneio.

- As saídas serão sucessivas do tee 1 e o draw será feito por sorteio executado pelo 
DATAGOLF.

·A  não comparência no torneio sem aviso prévio de 24 horas ou sem razão de força maior,
 aceita pela direção do clube, penaliza o jogador com a impossibilidade de inscrição no 
torneio seguinte.  
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V -  SOCIALIZAÇÃO

· O Pagamento tem de ser feito em numerário
  (iremos tentar encontrar uma solução para pagamento eletrónico).

·D e forma a evitar aglomeração de pessoas no dia do torneio, apenas é permitido no interior da
 Recepção 3 pessoas de cada vez.

·D eve proceder ao pagamento / check-in do torneio ate 30 a 20 minutos antes da sua saída.

·O  Pagamento da inscrição no dia do torneio, tem de ser feito em valor exato.

·D everá chegar equipado para a prática de Golfe, balneários estão encerrados.

·N ão permaneça na Recepção do clube mais que o tempo necessário.

IV -  PAGAMENTO / CHECK-IN

- Não haverá almoço, nem a habitual confraternização e entrega de prémios 
até que seja seguro.

VI - CARTÃO DE RESULTADOS

· Os cartões de resultados serão impressos de véspera, higienizados e entregues no momento do
 check-in / tee de saída.

·O  jogador com handicap mais baixo recebe um cartão onde introduzirá os resultados de todos os
 jogadores da sua formação.

·C ada jogador deverá anotar o seu cartão individual para conferencia posterior com o cartão da 
sua formação.
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VII -  ÁREA DE AQUECIMENTO
- O Aquecimento do jogador deverá decorrer entre os 20 minutos que antecedem a hora de saída.

- As áreas de putting e chipping estão abertas, no entanto estão limitadas em número de utilizadores
 e terá de ser sempre respeitado o distanciamento físico social de 2 metros.

-No driving range é obrigatório o respeito pelos espaços que se encontram interditos.

VIII - TEE DE SAÍDA
-
·A  chegada ao Tee de saída não deve ser feita se ainda estiverem no local os jogadores da 
formação anterior.

·O s jogadores devem se aproximar do Tee 1 não mais de 5 minutos antes da sua hora de 
 saída, excepto se o Starter o chamar.

·O s jogadores não se devem cumprimentar fisicamente em nenhum momento da prova, 
antes durante ou após.

Está proibida a troca de cartões.
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- O distanciamento social será monitorizado.

·O s jogadores não podem partilhar / trocar material ou equipamento, nomeadamente bolas, 
tees, luvas, pitch repairs, marcadores de bolas, medidores de distância, etc. …

·S ó o próprio jogador pode marcar, levantar, deixar cair e colocar a sua própria bola. 

·O s Bunkers não perdem a sua condição, e a Regra 12 mantém-se em vigor, sem quaisquer
 alterações, devendo ser alisados com o taco e/ou pés.

·E stá proibido retirar ou tocar a bandeira no green.

·P ara que o buraco seja considerado concluído, a bola tem de estar no interior do buraco, sobre
 o limitador de profundidade.

·O  jogador deverá recolher a bola do buraco com a maior precaução possível.

·B ancos e lava-bolas encontram-se interditos.

IX - DURANTE A PROVA

X - FINAL DA PROVA
- Os jogadores não se devem cumprimentar fisicamente.

- Os jogadores deverão sair imediatamente do green do buraco 18.

- A conferencia de resultados deverá ser feita em frente ao club-house. O mais breve possível

- Tão breve quanto possível o jogador deverá re�rar o seu equipamento da área do club-house.
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- No final da volta os jogadores deverão confirmar os resultados verbalmente,
 
- Nenhum cartão deverá ser assinado.

- O cartão com todos os resultados deverá ser fotografado por todos os jogadores

- O Cartão com todos os resultados tem de ser enviado pelo jogador com handicap 
mais baixo para a recepção por email para  até 15 minutossulina.gomes@pestana.com
 após terminada a volta.

- O Cartão de resultados da formação será depositado numa caixa disponibilizada 
pelo clube onde permanecerá em quarentena durante 48 horas.

- Os resultados consideram-se entregues quando enviados pelo jogador responsável
 pela formação.

XI -  ENTREGA DE CARTÕES:

XII -  RESULTADOS

- A divulgação de resultados será feita num prazo de 24 a 48 horas.

- Após receção dos resultados cada jogador tem o espaço de 4 horas para reclamação de
 resultados.
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NOTA FINAL 

– O incumprimento de qualquer uma das normas implementadas pelo clube, “Recomendações
 do plano de reabertura de instalações de golfe “e indicações da DGS em vigor incorre nas seguintes 
penalidades , conforme o Código de Conduta da FPG:

Primeira infração: Aviso verbal

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

O acto não intencional não é penalizado.

Este documento é uma visão geral das informações disponíveis sobre o coronavírus COVID-19
mas as informações sobre o vírus estão mudando o tempo todo. Portanto, é importante
reveja regularmente as informações mais recentes sobre o COVID-19.

Nenhuma das diretrizes deste manual pode subs�tuir as governamentais, nem as  da FPG.
A qualquer momento, o clube pode alterar qualquer regra deste documento.

Lúis Filipe Silva (Capitão do Clube)
Nuno Patraquim da Conceição (Presidente do clube)
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