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GUIA PRÁTICO PARA O GOLF
DURANTE O COVID-19

Seguindo a declaração oficial do Governo Português, os Campos de Golfe em Portugal foram 
autorizados a abrir novamente em Maio de 2020. Esta decisão reflete a intenção de reabrir 
gradualmente as áreas do desporto, turismo e lazer, conforme permitido pela contenção da 

pandemia em Portugal e, em particular, na região do Algarve. O golfe é um desporto ao ar livre 
e foi decidido que pode ser jogado, desde que sejam respeitados os novos procedimentos de 

segurança por todos os jogadores.

Queremos proporcionar a mesma experiência única de golfe, mas também manter todos em 
segurança. Solicitamos a todos os jogadores que desejam jogar nos campos de Vale do Lobo 

que sigam as instruções a seguir.

#ESTADIASEGURA



RESERVA
- É obrigatória a reserva antecipada do seu tee time – através do website, aplicação, e-mail 
  ou telefone;
- É pedido aos jogadores que providenciem um número de telefone, e-mail para facilitar o contacto;
- Todos os golfistas serão informados dos nossos procedimentos antes da chegada ao campo.

ANTES DA CHEGADA
- Os tacos de golfe devem ser lavados antes de sair de casa;
- Recomendável chegar ao campo não mais do que 20 minutos antes da hora reservada;
- Respeite o distanciamento social de 2 metros e use uma máscara de proteção dentro da receção 
  do golfe;
- O uso de máscara de proteção é também recomendado no contato com outros clientes ou 
  colaboradores do resort;
- Os balneários estão encerrados. Os jogadores devem chegar já vestidos e trocar de sapatos no 
  carro.

CHECK-IN: RECEÇÃO DE GOLFE
- Todos os jogadores devem fazer o check-in na receção do golfe;
- Por favor, respeite a distância de segurança de 2 metros na fila;
- O uso de máscara de proteção é obrigatório no interior do edifício da Receção de Golfe;
- Durante o check-in ou para pagar algum material alugado, utilize apenas meios de pagamento 
  eletrónicos;
- Os scorecards estarão disponíveis na Receção de Golfe.

CLUBHOUSE
- As casas de banho têm portas de entrada abertas e são limpas regularmente;
- Os secadores de mãos estão desativados, serão apenas fornecidas toalhas de papel descartáveis;
- Os trolleys e buggies higienizados estão disponíveis para aluguer, somente para uso individual;
- É recomendado aos golfistas a utilização do seu próprio equipamento.
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DURANTE O JOGO
- A utilização de buggies é limitada a um jogador por buggy, à exceção de pessoas que morem 
  juntas na mesma casa;
- O tempo de intervalo entre cada tee time será de 10 minutos;
- O putting green está disponível para utilização, limitado a apenas 4 jogadores em simultâneo;
- É permitido um aquecimento na Academia de Golfe. Os colaboradores do resort fornecerão bolas 
  de golfe para os clientes;
- Os jogadores devem chegar ao primeiro tee de saída no máximo 5 minutos antes do horário 
  reservado;
- Se algum jogador está à espera para jogar, a distância social recomendável deve ser respeitada 
  durante todo o tempo de espera;
- Todos os jogadores devem seguir as recomendações sobre o Covid-19 e respeitar as instruções 
  do staff;

NO CAMPO
- Por favor, mantenha sempre a distância social mínima de 2 metros, principalmente nos tees e nos 
  greens;
- Para sua segurança, os ancinhos foram removidos dos bunkers. Os jogadores devem alisar a areia 
  com o seu próprio taco ou com os pés;
- Os lava bolas foram removidos do campo;



- As bandeiras devem permanecer sempre nos buracos dos greens e não devem ser tocadas/ 
  retiradas;
- Os copos de cada buraco foram rebaixados em 1 cm a contar do nível da relva para evitar a 
  necessidade de contato na recuperação da bola e serão desinfetados regularmente ao longo de 
  todo o dia;
- Os jogadores não devem tocar no equipamento de outros jogadores (tacos, bolas de golfe, 
  buggies);
- É recomendável que os jogadores desinfetem as mãos antes, durante e após a partida de golfe. 
  Cada jogador deve ter a sua própria solução desinfetante no saco;
- Equipamento, comida e bebida não devem ser partilhados entre jogadores;
- Os jogadores devem evitar o contacto interpessoal direto, como apertos de mão, beijos ou abraços 
  no final do jogo, ou qualquer outro tipo de proximidade social;
- Recomenda-se a todos os jogadores que saiam do campo assim que terminem o seu jogo;
- As mãos devem ser lavadas e higienizadas nas casas de banho;

Temos a certeza de que juntos vamos superar esta situação e voltar à prática habitual de 
jogo brevemente. Até lá, é fundamental que todos, individualmente e coletivamente, sigam 
cuidadosamente as novas regras e ajudem a impedir a propagação deste vírus.

Muito obrigada pela sua compreensão e cooperação. Mantenha-se seguro e aproveite o golfe.

Hernâni Estêvão
Diretor de Golfe 
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Vale do Lobo Resort 
8135 - 034 Vale do Lobo 

Algarve, Portugal

+ 351 289 353 000 
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