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RETORNO DAS COMPETIÇÕES

      Com base no protocolo aprovado para a prática do golfe recreativo e as recomendações da USGA (United States Golf Association)
para competições, a Federação Riograndense de Golfe, filiada à Confederação Brasileira de Golfe elaborou um protocolo para
competições nos campos que se encontram abertos e seguindo as determinações dos governos estadual e municipal em conformidade
com o Plano do Rio Grande do Sul.

Estamos na expectativa de que em breve todos os campos possam voltar ao seu normal. Permanecemos em um momento de atenção
máxima a nossa saúde. A FRGG vai continuar com ações preventivas com a intenção de diminuir o risco da disseminação da COVID 19.
Esteja atento e se apresentares qualquer sintoma, antes, durante e logo depois da competição, avise a FRGG.
Contamos com a cooperação de todos. O uso da máscara é obrigatório.
A FRGG só irá participar das competições quando o município estiver em bandeira vermelha com congestão de bandeira laranja.

Capacidade Limite: Máximo de 70 % da capacidade total dos jogadores

Diante dos fatos apresentados e com o objetivo do retorno das competições, o que ocorrerá gradativamente e com toda a segurança
possível, apresentamos o protocolo a seguir:



ORIENTAÇÕES

COMPETIÇÕES

As competições somente
poderão ocorrer nos municípios
em que os clubes tenham seu
funcionamento liberado por

parte das autoridades
estaduais (e se necessário

municipais) competentes, com
bandeira vermelha e cogestão

para bandeira laranja;

PARTICIPANTES

Todos deverão usar máscara nas
áreas comuns do clube;

TREINO

Somente com tee time marcado,
máximo 3 jogadores, devendo
chegar 20 minutos antes e não
podendo permanecer no clube

após o treino.
 

VESTIÁRIOS

Deverá ser seguida a regra de
 cada clube; 

Recomendamos que a presença de
pessoas neste local seja de no

máximo 30% da capacidade total,
com o maior afastamento social

possível;
 Não deverá haver empréstimos de

armários para visitantes;
Todos deverão usar máscara.

CHEGADA AO
CLUBE

Deverá ser feita pelos jogadores
com o máximo de 45 minutos

do início do seu jogo.



HORÁRIOS DE
SAÍDAS

 

Grupo máximo de 3 jogadores
com no mínimo 12 minutos de

intervalo entre os grupos. 

TEES DE SAÍDAS

shot gun.

Somente pelo tee do buraco 1 e 10
evitando competições por saídas

PUTTING GREEN

Os putting greens e areas de pratica,  
deverão ter sua utilização limitada

a 50% da capacidade total. 
 

Campo: a bandeira deve
permanecer;

Bancas sem rastelos.

CADDIES

Deverá ser obedecida a regra de
cada clube, com todos os critérios

de afastamento social e uso
obrigatório de máscara.

Fica sob a responsabilidade de
cada jogador, além das ações as
regras de golfe, as ações para a

COVID -19.

DRIVING RANGE

Limitar o uso a 40% da capacidade,
sendo que as bolas deverão ser deixadas
nas baias dos usuários e os funcionários
estejam 100% protegidos com máscaras,
e outros equipamentos necessários bem

como o fornecimento de álcool gel no local.
Os jogadores só poderão usar o Driving

Range até 40 minutos antes do seu tee
time, com permanência máxima de 20

minutos e não poderão usá-lo depois da
volta estipulada.

& 
CAMPO



CARTÕES DE
JOGOS

A entrega do cartão deve ser feita em uma urna
específica após confirmação junto a comissão

organizadora, pelos componentes do grupo
obrigatoriamente em área destinada, devendo

obedecer ao distanciamento mínimo de 2 metros.

O jogador ao chegar ao tee do buraco 1 ou 10 terá
seu cartão disponível em cima da mesa do starter

o qual será entregue a um marcador. 
Para a aprovação do resultado final de 18 buracos

será utilizada a confirmação verbal entre os
jogadores do grupo, já com a assinatura do

marcador, cabendo a comissão organizadora
assinar o cartão como jogador.

PUBLICAÇÃO DE
RESULTADOS

Os resultados serão divulgados no
sistema Bluegolf e no site da FRGG.

Proíbido o uso de placar eletrônico
ou manual. 

SAÍDA DO CLUBE

Os jogadores deverão, ao acabar
seu jogo, entregar seu cartão, e

dentro do mínimo tempo
possível retirar-se

do clube onde está sendo
realizada a competição;

PREMIAÇÃO

Premiação “in loco” suspensas. Os
troféus deverão ser remetidos por
correio aos ganhadores assim que

possível.
Premiação somente para o 1º lugar
de todas categorias principais e a
critério do clube premiação para o
primeiro lugar das subcategorias

(pré/sênior/juvenil) sem acúmulo de
troféus (nem nas categorias scratchs).

FUNCIONÁRIOS

Federação e clubes devem manter
todas as normas de segurança para

que seus funcionários estejam a
frente das competições com uso de
máscaras, disponibilização de álcool

gel, e outros cuidados.



ACOMPANHANTES

Caso necessário limitar 1 pessoa
por jogador/a.

Recomendamos não levar nenhum
acompanhante aos eventos. 

PLAY-OFF

Quando necessário deverá ser
realizado sem o acompanhamento

do público.

SISTEMA DE
ALIMENTAÇÃO

Deverá seguir as normas
estabelecidas pelas autoridades

estadual e municipal para
restaurantes e bares, incluindo-se

bares de passagens e
alimentação a caddies.

USO DE
MASCARA

Obrigatório o uso de máscara

nas dependências do clube e nos
locais determinados pela

comissão.


