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Caros Sócios, 

O presente plano foi definido pela direção do OportoGolfClub e visa a reabertura 

das instalações desportivas.  

Todas as normas definidas, são de caráter obrigatório por todos os sócios e não 

sócios que frequentem as instalações e têm de ser cumpridas rigorosamente sob 

pena da direção agir em conformidade nos casos em que tal não aconteça. 

Apelamos portanto à compreensão e colaboração de todos os sócios. 

 

 

 

TODAS AS RECOMENDAÇÕES DA DGS SÃO PRIORITÁRIAS, E DEVEM SER 

TIDAS SEMPRE EM CONTA AS NORMAS DE DISTANCIAMENTO SOCIAL. 

 

 

 

 

Ninguém deve deslocar-se ao clube caso: 

 i. Tenha estado em contacto com alguém infetado com Covid19 nos últimos 14 

dias;  

ii. Surja algum sintoma, como tosse, febre ou dificuldade respiratória (no próprio 

ou seus conviventes);  

 

 

 



                         
                   

 

 

 

 

Acesso ao campo 

 

- Todos os Jogadores, devem chegar ao clube o mais próximo possível da hora de 

início da prática desportiva, e devem abandonar as instalações assim que esta 

seja concluída. 

 

- No parque de estacionamento deve ser respeitada a distância recomendada, no 

caso de algum jogador estar a retirar o seu equipamento de jogo na viatura ao 

lado, é recomendável aguardar que o mesmo termine. 

 

- Cada jogador tem de trazer o seu material de jogo assim como o seu próprio 

trolley (a casa dos ferros está encerrada) não sendo permitido a nenhum jogador 

jogar com os trolleys do clube. 

 

- O intervalo de tempo entre saídas é de 10 minutos. 

 

- É proibida a aglomeração de jogadores na zona do tee do buraco 1. 

 

- Em caso de aglomeração de formações durante a partida, deve ser mantida a 

devida distancia entre jogadores. 

 

- Não é permitido os jogadores iniciarem a sua volta de jogo em nenhum tee do 

campo, além do tee do buraco 1. 

 

- Não é permitida a utilização de caddies. 

 

- É proibida a partilha de material desportivo.  

 

- Não há ancinhos nos bunkers. O jogador após jogar tem de o alisar usando os 

pés e(ou) o taco.  



                         
                   

 

 

- Todos os limpa bolas e bancos ao longo do campo estão vedados de forma a 

não permitir a sua utilização. 

 

- Todos os caixotes de lixo foram retirados, com exceção do existente no driving 

range para a colocação da luva descartável, pelo que se solicita que os jogadores 

tenham o devido cuidado com o lixo produzido. 

 

- Nos greens, todos os jogadores devem manter a devida distância e em nenhum 

caso o jogador deve tocar ou retirar a bandeira. 

 

- Os buracos das bandeiras estão limitados de forma a que a bola não entre 

totalmente dentro do buraco. 

 

- No caso de uma formação ter um buraco livre pela frente, deve ser dada a devida 

passagem à formação que se aproxima, sempre respeitando as regras de 

distanciamento social. 

 

- Sempre que um jogador perder uma bola dentro de um obstáculo, deve haver 

especial atenção na distância entre os jogadores que procuram a mesma.  

 

- Não há utilização de cartões de jogo. Caso algum jogador necessite de enviar 

algum extra day score, para efeito de manutenção/ativação de handicap, a 

comunicação dos resultados à Comissão Técnica deve ser feita via email pelo 

marcador, ficando assim ratificados os resultados em questão; a realização do 

extra day score implica o aviso prévio à secretaria do clube. 

 

 

Reservas de tee time 

 

- É obrigatória a marcação de tee time. Essa marcação é efetuada na véspera, 

através de sistema de reservas online criado para o efeito.  

 



                         
                   

 

 

- Recomenda-se que os sócios se organizem em formações de 4, sendo permitida 

a inscrição numa formação que não esteja completa. 

 

- Cada jogador apenas pode fazer uma reserva para si e para os restantes 

jogadores da sua formação. 

 

- As saídas nos tees do buraco 1, serão controladas por um starter o qual 

confirmará os jogadores da respetiva formação com a lista de reservas e controlará 

a hora de saída. 

 

 

 

 

Zonas de treino  

 

 

- A utilização do putting green apenas é permitida no máximo a 4 jogadores em 

simultâneo, sendo fortemente recomendável para proteção e tranquilidade de 

todos o uso de máscara. 

- É fortemente recomendável para proteção de todos o uso de mascara nas 

imediações do clubhouse, com exceção do driving range e tee do buraco 1. 

 

- Ao adquirir fichas para o driving range (na secretaria), será entregue uma luva 

descartável a qual deve ser utilizada para pegar na ficha e no balde e para colocar 

a ficha na máquina.  

- No driving range existe uma zona de segurança entre cada baia utilizada, de 

forma a manter a devida distância entre jogadores. Em caso algum é permitido 

bater bolas fora das zonas definidas ou remover o cone que delimita as baias 

fechadas. 



                         
                   

 

- Nas aulas individuais assim como da academia, é fortemente recomendável o 

uso de máscara por parte dos jogadores e treinadores 

 

 

Clubhouse 

 

- É obrigatória a utilização de máscara dentro do clubhouse. 

- Apenas é permitido o acesso de uma pessoa à secretaria e uma pessoa às 

instalações sanitárias do clubhouse (WC). 

- Todas as restantes zonas do clubhouse estão encerradas (zona social – bar e 

restaurante; balneários - lockers, chuveiros e zona de arrumação de sapatos). 

- Todos os pagamentos devem ser feitos de forma eletrónica. 

 

Na primeira semana deve ser solicitada a recolha de ferros assim como o 

acesso aos balneários, de forma a que os sócios possam levantar o seu material 

para levar para casa. Essa recolha poderá ser efetuada das 10:00 às 12:00 e das 

15:00 às 17:00. Outros casos, fora deste período serão atendidos consoante a 

disponibilidade de pessoal existente. 

 

NOTA: de 4 a 10 de Maio a utilização do campo será exclusiva para sócios. 

 

Nos dias 3 e 4 de Maio, as marcações de tee time deverão ser feitas por 

telefone para o 227342008, entre as 9:00 e as 17:00 horas. 

 

A Direção 


