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“HÁ ALGUMAS ALTERAÇÕES
NOS PROCEDIMENTOS NORMAIS,
MAS ESTES FORAM FEITOS PARA
AJUDAR A GARANTIR A VOSSA SAÚDE
E DOS FUNCIONÁRIOS DO BELAS
CLUBE DE CAMPO”.
PAUL SAUNDERS
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REABERTURA DO CAMPO DE GOLFE DO BELAS CLUBE DE CAMPO
Com vista a assegurar a prática da modalidade em segurança, quer para os praticantes, quer para os funcionários, deﬁnimos um
conjunto de procedimentos e recomendações, tendo por base as determinações do Governo e da Direção Geral de Saúde (DGS).
São medidas excecionais, que exigem o cumprimento e compreensão de todos.

HORÁRIOS

Março e Outubro
GOLF
SERVICE
07:45em geral.07:45
18:00
19:00

RECEÇÃO
Abertura
Fecho

CAMPO
GOLFE
08:00
19:00*

Abril a Setembro
CAMPO
TREINO
08:00
18:00**

RECEÇÃO
Abertura
Fecho

07:45
18:00

GOLF
SERVICE
07:45
20:00

CAMPO
GOLFE
08:00
20:00*

CAMPO
TREINO
08:00
19:00**

Novembro a Fevereiro
RECEÇÃO
Abertura
Fecho

07:45
18:00

GOLF
SERVICE
07:45
18:00

CAMPO
GOLFE
08:00
18:00*

CAMPO
TREINO
08:00
17:00**

*Todo o material de aluguer deve ser devolvido ao Golf Service até um máximo de 15 minutos antes da hora de encerramento das instalações.
** Bolas do campo de treino só podem ser re�radas da máquina até 30 minutos antes do fecho do campo de treino.
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PLANO E REGRAS DE REABERTURA
1. INTRODUÇÃO
Para aceder ao campo, os jogadores devem preencher os seguintes requisitos:









Não ter estado fora do país nos úl�mos 14 dias.
Não ter estado em contacto com alguém infetado com Covid-19 nos úl�mos 14 dias.
Não estar com nenhum dos sintomas do Covid-19 descritos pela Direção Geral de Saúde.
Restringir as suas deslocações pelas instalações para o estritamente necessário.
Usar máscara durante a sua permanência no interior das instalações. Cada pessoa é responsável por trazer a sua máscara
(obrigatório segundo a DGS).
Estar informado de todas as medidas indicadas pela DGS e en�dades competentes.
Jogadores com menos de 14 anos têm de estar acompanhados por um jogador adulto durante toda a sua permanência no
campo e instalações.
O jogador deve informar-se sobre as regras indicadas pelo Belas Clube de Campo e cumpri-las escrupulosamente.
NOTA: No caso de ter frequentado as nossas instalações e lhe ter sido diagnos�cado Covid-19, pedimos que informe a
Direção do Campo, para que possam ser acionadas todas as medidas de proteção e segurança de todos os jogadores e
funcionários.
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2. RESERVAS
 O acesso ao campo só é permi�do a jogadores que tenham feito a pré-reserva da saída por telefone ou por email.
 A reserva só é considerada válida após ter recebido a conﬁrmação via email da receção do golfe.
 Os subscritores de Belas Clube de Campo podem fazer marcação de saídas até 5 dias antes do dia do jogo. Outros jogadores
podem marcar até 3 dias antes do jogo.
 As reservas têm de ser efetuadas até às 17:00 do dia anterior. Após essa hora não garan�mos resposta no próprio dia.
 Na altura da reserva será necessário providenciar os nomes de todos os jogadores, os respe�vos números de telefone e e
mails. No caso de jogadores nacionais que não são sócios do Belas Clube de Campo, será também necessário fornecer
também o seu número da ﬁliação na Federação Portuguesa de Golfe.
 Não garan�mos saídas em caso de atraso.
 As saídas são realizadas de 10 em 10 minutos, até um máximo de 4 jogadores, sendo suprimida a cada hora a saída dos 50
minutos i.e. 08:50/09:50/10:50 etc.

CONTATOS
Email:

golfe@planbelas.pt

Telefone:

+351 219 626 640
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3. CHEGADA AO CAMPO









Os jogadores devem dirigir-se para o campo sozinhos ou acompanhados de um familiar que par�lhe a mesma residência.
Planeie a sua chegada ao campo não mais do que 20 minutos antes da sua hora de saída.
Procure estacionar com algum afastamento dos outros carros.
Os balneários estão encerrados. O jogador deve chegar ao campo já totalmente equipado.
O jogador é responsável por transportar o seu próprio material de golfe e se for o caso colocá-lo no buggy ou trolley, assim
como transportá-lo de volta para o carro no ﬁnal do jogo.
O jogador terá obrigatoriamente de usar o equipamento de proteção individual recomendado pela DGS.
Os jogadores devem evitar entrar na receção, garagem dos buggies ou qualquer outra zona do clubhouse.
Os jogadores têm de manter o distanciamento social obrigatório.

4. PROTOCOLO CHECK-IN E RECEPÇÃO DE GOLFE








Para limitar o acesso à receção de golfe, no caso de não envolver qualquer pagamento, o check in será feito pelo starter no
tee de saída.
Só é permi�da 1 pessoa de cada vez dentro da receção de golfe.
Deve respeitar as delimitações colocadas no chão de forma a manter os 2 metros de distanciamento social recomendado.
O material essencial de golfe estará disponível para venda na loja e será entregue pessoalmente pelo funcionário. Os
jogadores não devem tocar nos ar�gos expostos na loja.
Os pagamentos devem ser efetuados por cartão de crédito/débito ou MBway. O pagamento com dinheiro não é
recomendado.
Os scorecards e lápis estão disponíveis junto da receção de golfe na parte exterior.
Tacos de golf e trolleys não estão disponíveis para aluguer.
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5. BUGGIES
Os buggies serão devidamente desinfetados e podem ser usados nas seguintes condições:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Saída com 1 jogador: 1 buggy com o 1 saco de golfe.
Saída com 2 jogadores: 1 buggy com 1 ou 2 sacos de golfe. Assim, 1 jogador é designado para conduzir o buggy
transportando 1 ou 2 sacos, e o segundo jogador vai a pé.
Saída com 3 jogadores: 2 buggies com 3 sacos de golfe. Assim, 2 jogadores são designados para conduzir o buggy.
1 buggy com 1 ou 2 sacos, o outro com 1 saco e 1 jogador vai a pé.
Saída com 4 jogadores: 2 buggies com 4 sacos de golfe. Assim, 2 jogadores são designados para conduzir cada
buggy. 2 buggys transportando 1 ou 2 sacos cada. 2 jogadores vão a pé.
Duas pessoas do mesmo agregado familiar e que par�lhem a mesma habitação, podem par�lhar um buggy, sob
responsabilidade própria.
Só é permi�do um máximo de 2 buggies por saída. Entretanto residentes do Belas Clube do Campo que têm buggy
próprio, poderão excecionalmente, usar o seu buggy, adicionalmente aos outros 2 buggies, fazendo um total de 3
buggies.
O jogador designado para conduzir o buggy deverá ser a única pessoa a guiá-lo durante todo o jogo. No caso de
outro jogador no grupo pretender conduzir o buggy, será da sua responsabilidade desinfetá-lo.
Jogadores considerados grupo de risco (70 anos ou superior) estão autorizados a jogar com um buggy por pessoa,
respeitando sempre o regulamento do campo de um máximo de 2 buggies por saída.

6. CLUBHOUSE





O acesso à receção de golfe é efetuado pela porta exterior da mesma.
Os balneários e armazém dos sacos estão encerrados.
O WC, bem como todas as instalações do clubhouse, são sujeitas a limpezas e desinfeções regulares.
Não é permi�da a limpeza dos sacos/tacos, sapatos, etc., nas instalações junto ao clubhouse.
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7. TEE DE SAÍDA



O jogador tem de estar pronto no tee de saída 5 minutos antes da hora da sua saída.
As saídas serão controladas por um funcionário garan�ndo que o intervalo de 10 minutos é respeitado.

8. CAMPO















O jogador tem de cumprir e respeitar todas as indicações dos starters e marshall’s de campo, assim como o pace of play
do campo.
Os jogadores devem aplicar sempre a regra do distanciamento social dos 2 metros de distância do seu parceiro, especialmente nos tees de saída e greens, caso não esteja a ser cumprido, o jogador poderá ser convidado a sair do campo.
Os jogadores devem abster de se cumprimentar com contacto �sico mantendo assim o distanciamento social.
Os jogadores só podem avançar para o próximo tee quando todos os elementos do grupo da frente já não es�verem no
mesmo.
Os jogadores não podem voltar a trás para jogar uma bola se a mesma es�ver perdida, “injogável” ou numa área de
penalidade.
Os WC’s do campo de golfe estarão disponíveis e serão frequentemente limpos e desinfetados.
Os lava-bolas foram re�rados do campo de golfe.
As bandeiras devem permanecer nos buracos e os caixotes de lixo vão ser man�dos no campo. Deve evitar tocá-los.
Os ancinhos foram re�rados dos bunkers, pelo que, os jogadores devem alisá-los com o taco ou com os pés.
De forma a manter o ritmo de jogo, nos buracos par 3, os jogadores que se encontram no green devem ceder passagem,
marcando a sua bola e indicando aos jogadores que estão no tee de saída que podem jogar.
Os jogadores não devem trocar entre si qualquer �po de equipamento, bebida ou comida.
Os jogadores não devem apanhar as bolas/equipamentos dos outros jogadores.
O jogador não deve trocar de scorecards com o seu parceiro.
Extra day Scores. Caso pretenda obter o seu handicap atualizado e regularizado por si, poderá introduzir qualquer volta
de golfe através do site da Federação Portuguesa de Golfe.
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9. CAMPO DE TREINO







As restrições de distanciamento social estão devidamente assinaladas.
As bandeiras e ancinhos foram re�radas das zonas de treino.
No putting green e na área de jogo curto só são permi�dos 3 jogadores em simultâneo em cada área.
A máquina de bolas de campo de treino estará disponível apenas com uso de cartões ou �ckets.
Os cestos de bolas serão devidamente desinfetados, e devem ser deixados no campo do treino depois da sua u�lização.
A Direção do campo reserva-se no direito de limitar o tempo de treino a cada jogador.

10. OS FUNCIONÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE GOLFE






Será disponibilizado a todos os funcionários equipamento de proteção individual.
Os funcionários estão alertados para a importância da higienização pessoal e do espaço.
Os funcionários manterão um distanciamento social 2 metros dos clientes conforme a lei indica.
Na receção de golfe está instalado um vidro de proteção.
Todas as áreas de clientes e trabalho serão desinfetadas regularmente

NOTAS FINAIS

O incumprimento das regras de contenção supramencionadas impedirá o jogador de con�nuar a jogar, e poderá ter como consequência a
proibição do jogador voltar a jogar no campo de golfe enquanto as regras de contenção es�verem em vigor.
As presentes regras poderão a todo o momento ser alteradas em função das recomendações da Direção Geral de Saúde ou por inicia�va da
Direção de Golfe do Belas Clube de Campo.
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RELEMBRAMOS

2m

OBRIGATÓRIO

RESERVAS

PAGAMENTO

TEE TIMES

cumprir todas as
recomendações
do campo

efetuadas por email
ou telefone

preferencialmente
feito por cartão de
crédito/débito ou MBway

a cada 10 minutos

CHEGADA

BUGGIES

TROLLEYS

BALNEÁRIOS

não mais do que 20
minutos antes da sua
hora de saída

disponíveis segundo
novas regras de
segurança

não disponíveis
para aluguer

encerrados. Jogadores
devem vir equipados
de casa

DISTANCIAMENTO

BANDEIRAS

BUNKERS

LIMPEZA

durante todo o tempo
de jogo (2 metros)

permanecem no
buraco. Não levantar

deverão ser alisados
com o taco ou com os pés

de tacos, sapatos e
sacos não é permi�da
junto ao clubhouse
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