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Regulamento – Estado de Calamidade – 04/05/2020 
 

Acreditamos que permitir que os golfistas desfrutem de um jogo num ambiente 

seguro trás benefícios para a saúde física e mental e ajuda a melhorar o bem-estar de 

todos os praticantes. 

 

O nosso campo de golfe continua fechado ao público, no entanto foi criado este 

regulamento a vigorar durante o estado de calamidade, preparado pela Direção, em 

colaboração com a Comissão Desportiva, que regulamenta as medidas que o The Silver 

Coast Golf Club implementou para ajudar a proteger a nossa equipa, assim como os 

nossos associados durante a pandemia de COVID-19. Para os jogadores, as medidas 

abrangem cada etapa, desde casa até o 1º tee e de volta para casa novamente. No 

campo de golfe, estas medidas estão em vigor das 08.00 às 18.00 horas, de Segunda-

feira a Domingo. 

 

Estas medidas e procedimentos estão sob constante revisão e serão atualizados à 

medida que as orientações das autoridades de saúde e dos órgãos governamentais 

competentes evoluam de acordo com o levantamento gradual das restrições sociais, 

assim como por decisão da Direção. 

 

1 – ACESSO AO CAMPO 

• No período inicial após a reabertura do campo, o acesso é limitado à nossa 

equipa e associados do clube. Outros jogadores serão recebidos no campo em 

devido tempo, de acordo com a flexibilização das restrições Governamentais e 

a decisão da Direcção do The Silver Coast Golf Club. 
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• Para aceder ao campo, o jogador deve: 

- Ser um associado do Clube 

- Ter um “membership” anual ou semanal regularizado 

- Não ter estado fora do país há menos de 14 dias 

- Não estar em quarentena ou em confinamento obrigatório 

- Não apresentar sintomas de COVID-19 

 

2- CHEGADA AO CAMPO 

• Todos os jogadores serão informados das medidas em vigor, por correio 

eletrónico, antes da sua visita. 

• O equipamento de golfe deve ser preparado antes do jogador sair de casa. 

• Os jogadores devem deslocar-se para o clube sozinhos. 

• Estão disponíveis espaços de estacionamento exterior. O Parque coberto está 

encerrado. Agradecemos aos jogadores que sejam cívicos e organizados no 

estacionamento. Relembramos que o espaço referente à rotunda dos buggies 

continua a ser um local onde o estacionamento está interdito. 

• A chegada ao campo deve ser feita nos 10 minutos antes da hora que pretende 

sair. 

• Observe sempre o distanciamento social (2 m) e evite contactos próximos com 

outros jogadores ou colaboradores. 

• Os balneários estão encerrados. Equipe-se e troque o calçado no carro. 

• As casas de banho no edifício encontram-se encerradas. 

• Evite os horários de maior procura – entre as 09h e as 10h e entre as 14h e as 

15h. 
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• Cada jogador é responsável por trazer os seus próprios produtos de 

desinfeção.  

 

3 – CHECK-IN 

• A ProShop encontra-se encerrada, não havendo por isso serviços ou 

equipamentos de apoio ao jogador. Isto inclui o aluguer de Buggies e Trolleys, 

bem como a possibilidade de aquisição de qualquer material. 

• Não é necessário check-in para os jogadores associados. 

• Só é permitido golfe social. Não é permitido a realização de qualquer 

competição ou torneio. 

 

4 – INSTALAÇÕES NO EDIFICIO PRINCIPAL 

• O Edifício encontra-se encerrado e por isso não é permitido a permanência no 

espaço envolvente.  

• Balneários, casa de banho, restaurante, sala de estar e bar encontram-se 

encerrados. 

 

5 – NO TEE 1 

• Todas as saídas serão feitas do Tee 1 e Tee 10. Só são permitidas saídas do Tee 

10 caso o associado pretenda apenas jogar os segundos 9 buracos. Não serão 

permitidas entradas a meio do percurso. 

• Os buracos devem ser jogados pela ordem prevista. Não pode ser trocada a 

ordem de jogo para evitar aglomerações e tempos de espera. 
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• Grupos deverão ser restritos a 4 jogadores cada 10 minutos, equivalendo a um 

máximo de 24 jogadores por hora. 

• Driving range está encerrado bem como a zona de treino de jogo curto. 

• Putting green junto ao tee 1 está aberto, limitado a 3 jogadores, sem os 

suportes para retirar as bolas. Jogadores devem observar distanciamento físico 

(2 metros). 

• A chegada ao 1º tee deve ser feita no máximo 5 minutos antes do horário da 

saída. 

• Qualquer jogador que não siga as instruções será convidado a deixar o campo. 

• Caddies ou outros acompanhantes não são permitidos nesta fase em campo. 

 

6 – NO CAMPO 

• O distanciamento físico deve ser observado durante todo o percurso, 

particularmente em tees e greens. 

• Quando o tee está ocupado os jogadores devem aguardar a sua vez a uma 

distância segura, dirigindo-se ao mesmo só quando a formação da frente já o 

tiver abandonado. 

• Não existirá o serviço de “transfer” de jogadores entre o buraco 2 e 3. 

• Lava bolas, caixotes de lixo e dispensadores de água estão selados, sendo 

proibido a sua utilização. 

• O W.C do buraco 6 encontra-se encerrado. 

• Os dispensadores de água existentes normalmente no campo foram também 

retirados. 

• Ancinhos de alisamento dos bunkers foram removidos. A reparação dos 

bunkers deverá ser realizada com os tacos e/ou sapatos 
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• As bandeiras devem permanecer no buraco e não devem ser tocadas. 

• Os copos das bandeiras foram todos colocados de forma invertida de forma a 

permitir uma mais fácil e segura remoção da bola do interior do buraco.  

• Não jogue uma bola do tee em caso de out of bounds, bola injogável ou área 

de penalidade 

• Os jogadores devem manter um ritmo de jogo apropriado por forma a não 

congestionar os tees de saída ou provocar períodos de espera às outras 

formações. 

• Equipamento, comida e bebida não devem ser trocados entre jogadores. 

• Os jogadores não devem recolher a bola de golfe ou qualquer material de 

outro jogador. 

• Os jogadores devem abster-se de apertos de mão. 

• Os jogadores devem-se fazer acompanhar de produtos desinfetantes para a 

limpeza das mãos. 

• Todos os jogadores devem abandonar o campo até às 18 horas. Desta forma 

as ultimas saídas deverão ser feitas até às 14h do tee 1 e 16 h do tee 10 (caso 

o associado pretenda jogar apenas os segundos 9 buracos do campo). 

 

 

7 – REGRESSO A CASA EM SEGURANÇA 

• Após o jogo, os jogadores devem retornar diretamente aos seus carros. 

• Nesta fase as voltas de golfe não poderão ser consideradas como voltas válidas 

para handicap e por isso não será feito nenhum registo no Datagolf. 
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• O local de armazenamento de tacos está encerrado e por isso não é possível 

guardar o seu equipamento nas nossas instalações 

• Deve garantir que os tacos e equipamento sejam limpos cuidadosamente, em 

casa. 

 

 

8 -  A SEGURANÇA/EFICIÊNCIA DA NOSSA EQUIPA 

Uma vez que nos próximos meses os colaboradores afetos á manutenção do campo 

de golfe serão reduzidos, assegurando os trabalhos de manutenção mínima, apelamos 

aos associados que sejam compreensivos com as suas atividades, e que de forma a 

rentabilizar ao máximo o seu trabalho, a prioridade em campo seja sempre dada aos 

greenkeepers por parte dos jogadores. 

 

A Equipa de manutenção, que continua em funções desde o início da pandemia, 

cumpre com as seguintes medidas de proteção: 

 

• Os greenkeepers ficam isolados no campo a maior parte do tempo 

minimizando o risco de contaminação cruzada durante o trabalho. 

• A equipa já se encontra reduzida a 3 elementos de forma a minimizar ao 

máximo os riscos de contágio 

• Desinfetantes e luvas de proteção serão fornecidos aos funcionários para uso 

regular. 

• Veículos de trabalho serão maioritariamente limitados ao uso individual. 
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• As máquinas afetas à manutenção do campo serão totalmente lavadas após o 

uso, incluindo a desinfeção dos comandos. 

 

Acreditamos que com estas medidas estão reunidas as condições para que se possa 

iniciar a utilização pelos associados, do nosso campo de golfe. 

 

Como tudo é feito no interesse dos associados, contamos com todos para o 

cumprimento rigoroso das medidas aplicadas, sendo que o seu incumprimento poderá 

levara situações que podem originar de novo o encerramento das instalações. 

Esperamos poder voltar em breve à situação de plena normalidade. 

 


