
 

ENTITATS COL·LABORADORES 

 

GREENFEES 
El pagament dels greenfees es 
farà preferiblement on-line o 
per telèfon amb targeta de 
crèdit. 

PARTITS 
Els partits podran ser de 4 
persones que hauran de 
guardar la distància social 
durant el transcurs del joc. 

CARRETS 
Els carrets manuals i elèctrics 
d'ús individual seran 
desinfectats abans i després de 
cada ús. 

BUGGIES 
Es permet l'ús de buggies per dues 
persones en les mateixes condicions 
establertes per les autoritats 
sanitàries. Abans i després de cada 
ús seran desinfectats.  
Serà obligatori l'ús de mascareta 
mentre que s'utilitzi el buggy. 

MESURES D’HIGIENE 
Es recomana que tots els 
jugadors portin damunt el 
seu propi gel hidroalcohòlic i 
mascareta i sempre que 
puguin duguin a terme un 
rentat de mans exhaustiu. 

EVITA 
Evita la salutació física, 
donar la mà, etc. 

RESERVES 
S'haurà de reservar 
preferiblement online o per 
telèfon 

RESPECTA 
Respecta totes les mesures 
de seguretat indicades pel 
Club. 

PROTOCOL GOLF RECREATIU 
FEDERACIÓ CATALANA DE GOLF 

Directrius per a la pràctica del golf recreatiu de manera segura (COVID-19) 

Les recomanacions generals de l'Autoritat Sanitària de Catalunya són prioritàries. 

Les mesures aquí descrites estan elaborades per la Federació Catalana de Golf (FCGolf), la Real 
Federació Espanyola de Golf (RFEG), l’Associació Espanyola de Camps de golf (AECG), l’Associació 
Espanyola de Greenkeepers (AEdG), l’Associació Espanyola de Gerents de Golf (AEGG) i l'Associació 
Espanyola de Professionals de Golf (PGA Espanya), amb la col·laboració de la Secretària General de 
l’Esport (SGE) i  la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC). També s'han tingut en 
compte les recomanacions d'organismes internacionals del món del golf. 

Aquesta guia té per objecte dissenyar les principals mesures aplicables i recomanacions per als 
jugadors de golf i així garantir la distància de seguretat i minimitzar els riscos de contagi.  

ABANS DE JUGAR 

 

 

 

 

 

 

 

  

ÚS DE LA MASCARETA 
L'ús de la mascareta serà 
obligatori en tot el 
recinte de la instal·lació 
excepte en el moment de 
la pràctica esportiva. 



 

ENTITATS COL·LABORADORES 

 

DISTÀNCIA 
S'haurà de mantenir la 
distància de seguretat (1,5 m) 
durant tot el recorregut. 

BÚNKERS 
Els búnkers seran reparats 
de la millor manera 
possible pel jugador. 
S'intentarà, en tot el 
possible, no utilitzar 
rasclets. 

BANDERES 
Les banderes dels forats 
hauran de romandre 
sempre en el seu lloc, no es 
podran treure ni tocar. 

FORATS 
Els forats hauran de tenir un 
objecte que eviti que la bola 
descendeixi completament al 
final del forat. El jugador 
recollirà la bola amb la major 
precaució possible. 

JOC 
Ready Golf, jugui ràpid. Si 
es dóna pas a un altre 
partit és necessari 
respectar la distància de 
seguretat. 

VESTUARIS 
S'haurà de respectar la 
normativa emesa per 
l'autoritat competent 
Catalana. 

BAR 
S'haurà de respectar la 
normativa emesa per 
l'autoritat competent 
Catalana. 

CASA CLUB 
S'haurà de respectar la 
normativa emesa per 
l'autoritat competent 
Catalana. 

DISTÀNCIA 
S'haurà de mantenir la 
distància de seguretat 
(1,5 m) durant tot 
moment. 

DURANT EL JOC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESPRÉS DE JUGAR 

 

ÚS DE LA MASCARETA 
L'ús de la mascareta serà 
obligatori en tot el 
recinte de la instal·lació 
excepte en el moment de 
la pràctica esportiva. 


