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TÓPICO #1

INTRODUÇÃO
Federação Paulista de Golfe
(Esporte – Golfe)

INTRODUÇÃO
Diante da liberação dos eventos pelas autoridades do Estado de São Paulo, e com base
no protocolo aprovado para a prática do golfe recreativo e as recomendações da
USGA (United States Golf Association) para competições, a Federação Paulista de
Golfe, filiada à Confederação Brasileira de Golfe atualiza seu protocolo de competições,
que passa a ter as seguintes recomendações e determinações:

COVID-19
As medidas estabelecidas tem o objetivo
principal de proteger a vida de todos.
Desde o dia 7/7/2020, gradativamente iniciouse a retomada de abertura dos campos de
golfe.

TÓPICO #2

PROTOCOLO
Campeonatos de Golfe
(Amadores do Estado de São Paulo)

RETORNO
DAS COMPETIÇÕES
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:

Capacidade Limite
Interclubes :
De acordo com o número de clubes
inscritos
Abertos de Clubes:
De acordo com as normas do Conselho
Arbitral da FPGOLFE.
Torneios Internos:
A critério de cada clube, obedecendo a
legislação local
De acordo com o número inscritos
(base 2020)

1

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

liberado por parte das
autoridades estaduais
(e se necessário municipais)

3

Quando for uma competição
interna do clube, este deve
fazer a publicação deste
protocolo no quadro de
avisos, bem como remeter
aos inscritos;

competentes;

2

Quando os eventos fizerem
parte do calendário oficial da
FPG, todas as informações

deste protocolo deverão
fazer parte do programa
esportivo da competição,
além de ser remetido aos
participantes através dos
canais disponíveis para tal
comunicação;

4

Todos os participantes deverão
assinar termo de
responsabilidade, que poderá ser
realizado no ato da inscrição,
para a participação na
competição, cujo material deverá
ser remetido a entidade
responsável através de e-mail ou
WhatsApp.
Modelo anexo neste protocolo;
Esta termo também poderá ser
considerado quando informado
no programa do evento, e de
acordo na ficha de inscrição.

5

Chegada ao Clube:

Horários de Saídas

A critério de cada clube.

Para grupo de 3 jogadores
mínimo de 9 minutos de
intervalos;
Para grupos de 4 jogadores
intervalos de 10 minutos;

7
Vestiários:

6

Deverá ser seguida a regra
de cada clube;
Recomendamos que a
presença de pessoas neste
local seja de no máximo

80% da capacidade total,
com o maior afastamento
social possível.
.

Tees de Saídas

8

Recomendação
Somente pelo tee do buraco 1
e 10 evitando competições
por saídas shot gun.
Os clubes poderão optar por
saídas shot gun.

9

Utilização de Golf Car

Putting Green

Recomendação
Recomendamos limitar a 01
jogador por veículo, exceto
as pessoas que pertençam a
mesma família.
O golf cart deve ser
higienizado antes e depois
de sua utilização;

Recomendação
Os putting greens de prática
deverão ter espumas nos
buracos e sua utilização
será limitada a 80% da
capacidade total.

10

As áreas de prática de jogo
curto, banca, etc. deverão
permanecer fechadas.

Caddies

Driving Range

11

6

Recomendação
Limitar o uso a 80% da
capacidade, sendo que as bolas
deverão ser deixadas nas baias
dos usuários e os funcionários
estejam 100% protegidos com
máscaras, luvas e outros
equipamentos necessários.
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.
O distanciamento entre as baias
deverá ser de 2 metros

12

Deverá ser obedecida a
regra de cada clube, com
todos os critérios de
medição de temperatura
corporal, afastamento
social.
Fica sob a responsabilidade
de cada jogador, além das
ações as regras de golfe, as
ações para a COVID-19.

Bancas

Cartões de Jogos

13

O jogador ao chegar ao tee
do buraco 1 ou 10 terá seu
cartão entregue já trocado
entre os jogadores pelo
stater.

15

Liberado o uso conforme
regras antes da COVID-SP.

Obrigatório o uso de
máscara.

Bandeiras de Greens

14
6

Liberado retirar por opção
do jogador/a ou seu caddie.

16

Saída do Clube
A critério de cada clube

Premiação

Publicação de Resultados

17

Deverão ser feitos
exclusivamente de forma
eletrônica, sendo exibidos

em Tvs e utilizando o
SISGOLFE e/ou
BLUEGOLF para a

18

A critério de cada clube

divulgação dos resultados.
O equipamento ficará em
local a ser demarcado,
levando em consideração o
afastamento social.

Os resultados também
serão exibidos em tempo
real pelo site da FPG.

Funcionários

19
2

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.

Arbitragem

20
3

Os árbitros continuarão a
circular pelo campo
normalmente. Em caso de
dúvidas os jogadores
poderão fazer contato por
telefone para solicitar sua
presença.

21

Obs.: o uso do celular é
exclusivo para chamar o
árbitro.
O telefone do árbitro será
divulgado no material
do torneio.

Medição de Temperatura
Corporal
A critério de cada clube

Imprensa

22
1

Deverá seguir todos os
critérios para ingresso aos
clubes, uso de golf cart,
vestiários, e áreas de
alimentação.
Evitar entrevistas próximas
e fotos em grupo.

23

Sistema de alimentação
A critério de cada clube

TÓPICO #3

TERMO DE RESPONSÁBILIDADE
Campeonatos de Golfe
(Amadores do Estado de São Paulo)

Termo de responsabilidade para participação em
competições oficiais da FPG e torneios internos
dos clubes.
(nome)_____________________________no
ato
da
minha inscrição, me comprometo a obedecer às
medidas deste protocolo e declaro:
a) Que tenho conhecimento das normas do protocolo
de torneios emitido pela Federação Paulista de
Golfe, para o período da pandemia – COVID-19;

c) Que é de meu conhecimento e responsabilidade a
participação em uma competição, que mesmo com
todos os cuidados, ainda que pequeno, existe o
risco de contaminação; isentando as entidades
Federação Paulista de Golfe e ou clubes
organizadores de qualquer processo indenizatório,
civil e ou criminal.
Assinatura

MODELO

b) Que estou apto a jogar a competição e não
apresento nenhum sintoma de gripe, resfriados e
outras infeções respiratórias;

CONSIDERAÇÕES
FINAIS
Estas ações foram criadas levando em
consideração as orientações da USGA
(United States Golf Association) para o
retorno às competições. São válidas para as
primeiras competições na fase de retomada
consciente do Plano São Paulo. A medida que
municípios evoluam para as fases verde e
azul, dentro das necessidades, estas medidas
poderão ser alteradas.
São Paulo, 01 de novembro de 2021.
Protocolo aprovado em reunião da Diretoria da Federação Paulista de Golfe, datada de 4 de agosto de 2020. / última alteração em 01 de novembro 2021

