FPGolfe
Protocolo de Competição específico para
Honda Classic – 71º Aberto do Estado São Paulo
(9 a 11/10/2020 - SFGC)

TÓPICO #1

INTRODUÇÃO
Federação Paulista de Golfe
(Esporte – Golfe)

INTRODUÇÃO
Com base no protocolo aprovado para a prática do golfe recreativo e as
recomendações da USGA (United States Golf Association) para competições, a
Federação Paulista de Golfe, filiada à Confederação Brasileira de Golfe elaborou este
protocolo de competição seguindo as determinações dos governos estadual e municipal
em conformidade com o Plano São Paulo.

COVID-19
As medidas estabelecidas tem o objetivo
principal de proteger a vida de todos.
Desde o dia 7/7/2020, gradativamente iniciouse a retomada de abertura dos campos de
golfe.

Estão abertos os clubes do município de São
Paulo, assim como outros que se encontram
nas fases amarela e laranja do Plano São
Paulo e cujo funcionamento tenha sido liberado
pelos respectivos municípios.
Estamos na expectativa de que em breve todos
os campos possam voltar ao seu normal.

TÓPICO #2

PROTOCOLO
Campeonatos de Golfe
(Amadores do Estado de São Paulo)

RETORNO
DAS COMPETIÇÕES
Diante dos fatos apresentados e com o objetivo do
retorno das competições, o que ocorrerá
gradativamente e com toda a segurança possível,

apresentamos o protocolo a seguir:

Capacidade Limite
Aberto do ESP:
Máx. de 144 Jogadores

1

A competição somente
poderá ocorrer no município
em que o clube tenha seu
funcionamento liberado por

parte das autoridades
estaduais
(e se necessário municipais)

competentes;

2

Sempre que o evento fizer
parte do calendário oficial da
FPG, todas as informações

deste protocolo irão
fazer parte do programa
esportivo da competição,
além de ser remetido aos
participantes através dos
canais disponíveis para tal
comunicação;

3

O simples ato do envio da
inscrição online pressupõe
total conhecimento e
concordância com as
disposições do Programa,
Regulamento e Protocolo de
Competição por parte do/a
jogador/a.
Fica a critério de cada
jogador a assinatura e envio
do termo de

responsabilidade.
Modelo anexo neste
protocolo;

Vestiários:

Chegada ao Clube:

4

Deverá ser feita pelos
jogadores com o máximo de
45 minutos do início do seu
jogo; caso o jogador chegue
antes, deverá aguardar
dentro de seu veículo.

6

Não esta previsto a
utilização de chuveiros para
visitantes. Deverá ser
seguida a regra do São
Fernando Golf Club (clube
sede);
Recomendamos que a
presença de pessoas neste
local seja de no máximo

5
6

Não haverá check-in e
entregas de brindes.

30% da capacidade total,
com o maior afastamento
social possível.
Não deverá haver
empréstimos de armários
para visitantes.

7

Horários de Saídas
Em grupo de 3 jogadores
com no mínimo 10 minutos
de intervalos;

9

Utilização de Golf Car
Não será permitido o USO
por jogadores/as,
independente da categoria.

Putting Green

8

Tees de Saídas
Pelo tee do buraco 1 e 10

10

Os putting greens de prática
deverão ter espumas nos
buracos e sua utilização
será limitada a 40% da
capacidade total.
As áreas de prática de jogo
curto, banca, etc. terão sua
utilização limitada a 30%

da capacidade total.

Caddies

Driving Range

11

O uso será limitado a 40%
da capacidade, sendo que
as bolas serão deixadas nas
baias dos usuários.
Os jogadores só poderão
usar o Driving Range até

40 minutos antes do seu
tee time.
O distanciamento entre as
baias deverá ser de 2

metros

6

12

Deverá ser obedecida a
regra do São Fernando Golf
Club (clube sede), com todos
os critérios de medição de
temperatura corporal,
afastamento social.
Fica sob a responsabilidade
de cada jogador, além das
ações as regras de golfe, as
ações para a COVID-19.

Cartões de Jogos

13

O jogador ao chegar ao tee
do buraco 1 ou 10 terá seu

cartão disponível em cima
da mesa do starter o qual
será entregue a um
marcador.
Para a aprovação do
resultado final de 18 buracos
será utilizada a
confirmação verbal entre
os jogadores do grupo, já

6

com a assinatura do
marcador, cabendo a
comissão organizadora
assinar o cartão como
jogador.

A Entrega do Cartão deve
ser feita em uma urna
especifica após
confirmação junto a
comissão organizadora.
A entrega de cartões será
feita pelos componentes do
grupo obrigatoriamente em
área destinada, devendo
obedecer o distanciamento

mínimo de 2 metros.
Obrigatório o uso de
máscara.

Lápis
Cada jogador deverá levar o
seu lápis;

Bancas

Bandeiras de Greens

14

Em atenção as regras de
conduta relativas a Covid-19,
cada grupo deverá designar
um caddie que se
encarregará de atender
bandeiras.
Caso não haja um caddie no
grupo, este deverá designar
um forecaddie que realizará
este trabalho; apenas este
individuo estará autorizado
a realizar esta tarefa, não
devendo o jogador tocar na
bandeira e seu mastro.

15

Em atenção as regras de
conduta relativas a Covid-19,
cada grupo deverá designar
um caddie que se
encarregará de rastelar
bancas.
Caso não haja um caddie no
grupo, este deverá designar
um forecaddie que realizará
este trabalho; apenas este
individuo estará autorizado
a realizar esta tarefa, não
devendo o jogador tocar no
rastelo.

Saída do Clube

Publicação de Resultados

16

Será feita exclusivamente de
forma eletrônica, sendo

exibidos em Tvs e
utilizando o sistema
BLUEGOLF para a
divulgação dos resultados.
O equipamento ficará em
local a ser demarcado,
levando em consideração o
afastamento social.

Os resultados também
serão exibidos em tempo
real pelo site da FPG.

17

Os jogadores deverão, ao
acabar seu jogo, entregar
seu cartão, dentro do

mínimo tempo possível
retirar-se do clube.

Arbitragem

Premiação

18

Será feita imediatamente
após a conclusão de cada
categoria, não havendo
punição por não
comparecimento.

Funcionários

19
2

Federação e clubes devem
manter todas as normas de
segurança para que seus
funcionários estejam a
frente das competições com
uso de máscaras,
disponibilização de álcool
gel, e outros.

20
3

Os árbitros continuarão a
circular pelo campo
normalmente, seguindo
todas as normas de
segurança.

21

Medição de Temperatura
Corporal
Além das normas de
medição de temperatura
corporal, a FPG poderá

fazer tal medição a
qualquer momento, e em
constatando que algum
jogador, árbitros e/ou
membros da organização,
sejam funcionários da FPG
ou dos clubes estejam com

temperatura superior a
37,8 será solicitada a
saída imediata;
Esta regra também se aplica
a pessoas que estejam com
sintomas de gripe, tosses e
espirros.

Acompanhantes

22

Recomendamos não levar
nenhum acompanhante ao
campeonato. Caso
necessário, fica limitado 1
pessoa por jogador/a.

Play-off

23

Quando necessário deverá
ser realizado sem o
acompanhamento do
público.

Imprensa

24
1
25

Deverá seguir todos os
critérios para ingresso aos
clubes, uso de golf cart,
vestiários, e áreas de
alimentação.
Evitar entrevistas próximas
e fotos em grupo.

Sistema de alimentação
Deverá seguir as normas
estabelecidas pelas
autoridades estadual e
municipal para restaurantes
e bares, incluindo-se bares
de passagens e alimentação
a caddies.

26

Regras de Golfe
Deverão ser aplicadas de
acordo com as vigentes,
com as orientações
adicionais aplicáveis e
considerações do Comitê da
competição.

Quanto aos regulamentos
editados pela Federação
Paulista de Golfe aprovados
pela Reunião do Conselho
Arbitral/novembro/2019,
serão ajustados e
publicados juntamente com
os programas esportivos
das competições.

TÓPICO #3

TERMO DE RESPONSÁBILIDADE
Honda Classic – 71º Campeonato Aberto do Estado de São Paulo
9 a 11 de Outubro de 2020 – São Fernando Golf Club

(nome)_____________________________no
ato
da
minha inscrição, me comprometo a obedecer às
medidas deste protocolo e declaro:
a) Que tenho conhecimento das normas do protocolo
de torneios emitido pela Federação Paulista de
Golfe, para o período da pandemia – COVID-19;
b) Que estou apto a jogar a competição e não
apresento nenhum sintoma de gripe, resfriados e
outras infeções respiratórias;
c) Que é de meu conhecimento e responsabilidade a
participação em uma competição, que mesmo com
todos os cuidados, ainda que pequeno, existe o
risco de contaminação; isentando as entidades
Federação Paulista de Golfe e ou clubes
organizadores de qualquer processo indenizatório,
civil e ou criminal.
Assinatura

remeter para inscricao@fpgolfe.com.br

Termo de responsabilidade para participação em
competições oficiais da FPG e torneios internos
dos clubes.

CONSIDERAÇÕES
FINAIS
Estas ações foram criadas levando em
consideração as orientações da USGA
(United States Golf Association) para o
retorno às competições. São válidas para o
Campeonato Aberto do Estado de São Paulo.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.

Protocolo aprovado em reunião da Diretoria da Federação Paulista de Golfe, datada de 4 de agosto de 2020.

