
 

Protocolo para Competições em 2020  

 Regras Covid 
Com base no protocolo aprovado para a prática do golfe recreativo e as recomendações da USGA para 

competições, a Federação de Golfe do Estado do Rio de Janeiro, filiada à Confederação Brasileira de 

Golfe elaborou um protocolo para competições nos campos que tenha sua prática liberada. 

Em eventos que façam parte do Calendário Oficial da FGERJ todas as informações deste protocolo 

deverão fazer parte do programa esportivo da competição, deverão ser afixadas no Quadro de Avisos 

do Clube, além de ser remetido aos participantes através dos canais disponíveis para tal 

comunicação. 

 

1. É de responsabilidade de cada jogador, assim como do seu caddie a adesão às regras de 

distanciamento social editadas pelos Governo Federal e/ou Estadual e o respeito a estas regras que 

deverão fazer parte dos Programas dos Torneios. 

2. Os Clubes deverão medir a temperatura dos jogadores e seus caddies assim que chegarem ao clube. 

Temperatura maior que 37,8 graus, deverá ser solicitado a saída imediata do clube. 

3. As competições deverão ser realizadas com a lotação máxima de 80% (oitenta por cento) da 

capacidade do campo. 

4. Todos os participantes deverão assinar termo de responsabilidade, que poderá ser realizado no ato 
da inscrição ou antes do início do seu primeiro dia de jogo.  

5. DRIVING RANGE, PUTTING GREEN e AREAS DE PRÁTICA – deverão ser usados com 50% da sua 
capacidade. TEMPO MÁXIMO DE UTILIZAÇÃO – 20 minutos por jogador 

6. GOLFE CART – deve ser higienizado antes e depois da sua utilização. 
7. BANDEIRAS – Nos greens com espuma no buraco e não podem ser retiradas. Penalidade para 

retirada consta nas Regras Locais. Se for necessário alinhá-las, fazê-lo com a cabeça do putter.  
8. HORÁRIOS DE SAÍDA – grupos de 3 jogadores com 10 minutos de intervalo e grupos de 4 jogadores 

com 14 minutos de intervalo. 
9. VESTIÁRIO – Deverá ser seguido a regra de cada clube, não podendo permanecer no vestiário 

número maior que  30% de sua capacidade. 
10. CARTÃO DE JOGO – Para que o Jogador assine o cartão ao final do jogo sem precisar encostar no 

mesmo, o Marcador deverá segurar o cartão. 
11. LAPIS – cada jogador deverá levar o seu 
12. REGRAS VALIDAS – Estas Regras anulam qualquer Regra Local que as contrarie, e estão de acordo com 

as Regras do Golfe modificadas para tempos de COVID19. 
13. CONVIDADOS – Nenhum jogador poderá levar mais que um convidado ao clube nos dias de 

torneio. 
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