
 

 

 

 

 

 

 

PLANO DE REABERTURA 
CAMPO GOLFE CANTANHEDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CANTANHEDE, 1 DE MAIO DE 2020.  



No âmbito do término do Estado de Emergência e decisão do governo em reabrir as instalações 

desportivas de golfe do País, o Clube de Golfe de Cantanhede, vem informar a todos os seus associados, 

um conjunto de medidas de funcionamento obrigatório em vigor a partir da próxima segunda, 4 de 

maio. Estas normas vão ao encontro das recomendações emitidas pela DGS no combate ao contágio 

da covid 19, em consonância com as exigências determinadas pela Federação Portuguesa de Golfe. 

 

 

MEDIDAS GERAIS  

- Não deve deslocar-se à instalação desportiva caso: 

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

b) Surja algum sintoma, como tosse, febre ou dificuldade respiratória (no próprio ou seus 

conviventes); 

- Deve respeitar as regras de distanciamento social, mantendo, em todas as ocasiões, pelo menos 2 

metros de distância de outros praticantes e colaboradores; 

- É recomendado o uso de máscara (ou equivalente) na Clubhouse, e sempre que se encontre 

acompanhado. 

- Não partilhar equipamento durante a prática desportiva (nomeadamente, tees, bolas, pitch repair ou 

ball marker); 

- Na zona de batimento de bolas, haverá um aumento da habitual distância de segurança. 

- Foram retiradas as bandeiras tanto no Putting green como no Chipping green. 

- Não limpar tacos e trolleys no espaço da instalação desportiva. 

 

 

ZONA DA CLUBHOUSE/ RECEÇÃO 

- A receção da Clubhouse terá uma zona de atendimento condicionada, devendo o distanciamento ser 

respeitado. 

- Os balneários estarão encerrados e o uso das WC`s só deverá ser solicitado em caso de extraordinária 

necessidade.  

- Os produtos adquiridos na clubhouse deverão ser consumidos fora da zona de atendimento, para 

que não se comprometa o devido distanciamento. 

- A zona de limpeza perto do putting green estará encerrada. 

- É garantida a higienização de cestos, bolas de treino e fichas da “máquina das bolas”. 

- É garantido aos utilizadores produtos de desinfeção periódica das mãos, no portão de acesso ao 

campo, na zona de atendimento da receção e entrada para as WC`s. 

 



 VOLTAS DE TREINO 

- No campo de jogo, recomenda-se que não seja ultrapassado os dois jogadores por buraco, devendo 

existir em todo o momento um distanciamento superior a 2 metros. 

- Foram retirados do campo os lava-bolas e os ancinhos dos bunkers, devendo as pegadas ser alisadas 

com os sapatos ou tacos; 

- Não é permitido retirar ou segurar as bandeiras nos greens; 

- O Registo de presença, imediatamente antes de cada volta de treino, será agora substituído por um 

aviso verbal ao colaborador presente na clubhouse. 

- Poder-se-á jogar mais do que uma volta, embora seja necessário respeitar (com o devido 

distanciamento) a possível fila que se possa formar, tendo prioridade aqueles que iniciam a prática. 

 

 COMPETIÇÕES 

- Neste momento não está contemplada a realização de torneios para o imediato. 

- Aquando a realização de EDS`s (Extra Day Scores = Voltas para handicap), não será permitido a troca 

de cartões entre praticantes. Cada jogador deverá anotar no seu cartão as suas pancadas e as do seu 

marcador. É aconselhado o uso preferencial de aplicativo. A entrega do cartão de jogo será por via 

online através do “MyFPG” – área pessoal de cada jogador. 

 

 ZONA DE TREINO & AULAS DA ACADEMIA - CGC 

- Entendemos que as aulas da Academia CGC deverão ter um máximo de dois atletas por aula. O 

Treinador encarregar-se-á de manter o respetivo distanciamento entre alunos e destes com o próprio. 

- Todos os alunos são encorajados a utilizarem o seu próprio material de golfe. 

- Os tacos do clube que os alunos utilizarem serão higienizados no final de cada aula/treino. 

- A zona de arrumação de tacos estará encerrada, devendo a utilização dos tacos ser solicitada a um 

dos colaboradores presentes. 

- Todos os alunos deverão higienizar as mãos no início e no fim das aulas/treinos. 

- Na zona de batimento de bolas, haverá um aumento da habitual distância de segurança. 

- Foram retiradas as bandeiras tanto no Putting green como no Chipping green. 

 

 

 

Estamos cientes do impacto destas medidas, embora certos de que nos habituaremos rapidamente, 

aproveitando o golfe como uma das melhores atividades desportivas, agora também em tempos de 

pandemia. 

A Direção 


