PROTOCOLO DE PRÁTICA ESPORTIVA
SÃO PAULO LOCAL TOUR
LAGO AZUL GOLFE CLUBE
A US Kids Golf está adotando os seguintes protocolos para manter nossos eventos do Local Tour
seguros para jogadores e famílias. Clique aqui e acesse o protocolo U.S. Kids
Pedimos que os jogadores e pais /responsáveis analisem antes de participar.
ANTES DA RODADA
« Todos devem obedecer à regra da distância social de manter no mínimo 2 metros o tempo todo.
Isso inclui a área de registro, putting green, driving range, campo de golfe, entrega de cartão e até
a conclusão da rodada.
« Sua chegada ao clube deverá ser 30 minutos antes do seu horário de saída de jogo. Por favor,
chegue no máximo 30 minutos antes do horário programado para o tee.
« Nestas etapas não haverá carrinho de golfe para as categorias Boys Under 6 e Girls Under 7, caso
o jogador queira, poderá alugar diretamente com o clube, sem compartilhar com os demais do
grupo, incluindo taqueiras.
« Em vez de um abraço tradicional ou um aperto de mão antes ou depois da sua partida,
recomendamos um aceno amigável, uma ponta do boné ou um simples gesto como forma de
saudação ou espírito esportivo.
« Traga seus próprios materiais: tees, lápis, marcadores de bola e ferramentas de reparo de pique,
pois não iremos fornecer nestas próximas rodadas.
AO CHEGAR NO CLUBE/CAMPO
« Ao chegar, notifique verbalmente um membro da equipe do Local Tour área de registro que você
está presente, mantendo as diretrizes de distância social.
« Durante o seu aquecimento no putting green, chipping green e driving range, certifique-se de
continuar a praticar diretrizes de distanciamento social.
« Se a sua bola parar em um bunker, é permitido ao jogador levantar, limpar e colocar a bola dentro
da distância de um taco, não mais perto do buraco. A bola deve permanecer no bunker. O jogador
pode suavizar o bunker antes de colocar a bola.
« Os rastelos serão removidos dos bunkers na maioria dos campos. No entanto, se um rastelo estiver
presente, não o use. Quando um jogador bate a bola no bunker, ele deve fazer o possível para
suavizar a areia com os pés.
« De acordo com as Regras do Golfe, os jogadores podem deixar a bandeira no buraco enquanto
joga no green. Neste momento, todos os jogadores DEVEM deixar a bandeira dentro do buraco. A
primeira infração constitui um aviso. Será aplicada uma penalidade de duas tacadas para cada
infração subsequente.
« Após a conclusão da sua rodada, o grupo seguirá para a área de entrega de cartão. Os jogadores
devem conferir verbalmente com as tacadas buraco a buraco para cada jogador. Depois da
conferência, o MARCADOR assinará o CARTÃO DE JOGO e entregará para a equipe do Local Tour.
Vamos verificar os totais com cada jogador, assinar o cartão e depois colocá-lo na caixa. O jogador
NÃO assinará seu próprio CARTÃO DE JOGO.
« Após a conclusão do jogo, fica proibida a permanência na sede do clube ou em qualquer outra
área comum.
« Neste momento, não realizaremos cerimônias tradicionais de premiação. Os resultados e pontos
serão publicados. Iremos realizar a entrega de medalhas imediatamente após todo grupo por
idade entregarem os cartões.

AGRADECEMOS A CADA FAMÍLIA E CONTAMOS COM O CUIDADO DE TODOS.
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« Todos os empates para o primeiro lugar serão decididos por meio de um playoff do placar. Os
procedimentos para desempate podem ser encontrados em nosso site, em Informações Player
Info/Playoff Policy
« No caso de suspensão do jogo, você é orientado a evacuar para o seu carro no estacionamento.
O diretor do seu Tour Local fornecerá atualizações por e-mail e mídia social.
OUTRAS PRECAUÇÕES IMPORTANTES PARA JOGADORES E PAIS
« Se estiver doente ou em risco, fique em casa. Principalmente, com sintomas de resfriados, gripes e
febres.
« Neste momento, pedimos apenas jogadores e caddies para participar de eventos, evitando assim
outros acompanhantes. Nossa recomendação é que seja evitado pessoas consideradas grupo de
risco e com comorbidades de serem caddies.
« Por favor, traga sua própria água e fruta, pois neste momento não iremos fornecer.
« Lave as mãos frequentemente. Recomendamos trazer também álcool gel para usar no decorrer
do jogo.
« Evite tocar no seu rosto, incluindo a boca, nariz, lábios ou olhos, mas se precisar, higienize-as antes.
A U. S. Kids Golf continuará a agir no melhor interesse de nossas famílias de torneios, pois nossa
principal prioridade é a segurança de nossos jogadores, pais, funcionários, voluntários e treinadores.

JARDAS POR IDADE – LAGC
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Nota Brasil Kids Golf Tour
Sabemos que a prática de qualquer atividade física durante o estado de pandemia, contribui para
um estilo de vida saudável, porém embora pequeno, deve se considerar que ainda existe o risco
de contágio. Recomendamos o cumprimento de todas as normas estabelecidas por este protocolo
e as determinações dos órgãos de saúde.
Vamos juntos evitar mal entendimentos, não incentivar de maneira desordenada a exposição para
àqueles que precisam ficar em casa e assim não interferir nas ações de entidades esportivas para
suas liberações. Em respeito a milhares de vítimas fatais e seus familiares, em apoio a todos que
atuam na linha de frente no combate ao COVID-19, pedimos a gentileza de NÃO postar fotos, selfies
e comentários sobre seus jogos nas REDES SOCIAIS.
- NESTAS ETAPAS, SE POSSÍVEL, RECOMENDAMOS A PRESENÇA SOMENTE O JOGADOR E SEU CADDIE;
- LEVE LÁPIS, TEES, BOLAS, MARCADOR DE BOLA, REPARADOR DE PIQUE;
- LEVE ALCOOL GEL PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS DURANTE O JOGO;
- LEVE SUA ÁGUA E FRUTAS;
- MANTENHA DISTÂNCIA DE 2 METROS DURANTE TODO O JOGO;
- VÁ PRONTO PARA O JOGO, COM ROUPAS E CALÇADOS ADEQUADOS;
- CUMPRIMENTE SEUS AMIGOS ACENANDO, TIRANDO O BONÉ, COM UM SORRISO, USE SUA
CRIATIVIDADE, RESPEITANDO O DISTANCIAMENTO DE 2 METROS;
- EVITE TOCAR NO ROSTO DURANTE TODO O JOGO, SE PRECISAR SE TOCAR, PRIMEIRO HIGIENIZE SUAS
MÃOS;
- CASO UTILIZE O GOLF CART, NÃO PODERÁ SER COMPARTILHADO COM OUTROS DO SEU GRUPO;
- EVITE LEVAR TAQUEIRA DOS DEMAIS EM SEU GOLF CART;
- NÃO COMPARTILHE DE OBJETOS E EQUIPAMENTOS;
- NÃO HAVERÁ RASTELOS NAS BANCAS, A BOLA PODERÁ SER MEHORADA A DISTÂNCIA DE 1 TACO,
NÃO MAIS PROXIMO DA BANDEIRA, ANTES DE SAIR TENTE NIVELAR A AREIA COM OS PÉS;
- APÓS O TÉRMINO DE JOGO, É PROIBIDO PERMANECER NO CLUBE/ CAMPO;
- APÓS O TÉRMINO DE JOGO, HIGIENIZE SUAS MÃOS E TODOS OS SEUS OBJETOS E EQUIPAMENTOS.

REFORÇAMOS QUE TODAS RECOMENDAÇÕES ACIMA, VISAM MINIMIZAR TODO E QUALQUER RISCO
DE CONTAMINAÇÃO PELO VIRUS COVID-19. CONTAMOS COM A COLABORAÇÃO E
COMPREENSÃO DE TODOS.
AGRADECEMOS A CADA FAMÍLIA E CONTAMOS COM O CUIDADO DE TODOS.

