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REGRAS GERAIS DOS CAMPOS DE GOLFE DO AMENDOEIRA GOLF RESORT 
 

Os jogadores não devem deslocar-se aos campos de golfe se, estiverem a cumprir qualquer tipo de 
quarentena, pertencerem a "Grupo de Risco Identificado", suspeitarem ou tiverem sintomas de infeção 
por Coronavírus, tiverem sido diagnosticados com COVID-19, ou ainda, se tiverem sintomas ou sido 
diagnosticados com gripe, resfriado, tuberculose, asma ou outras doenças do foro respiratório que 
possam "mascarar" sintomas de COVID-19.  
 
1. Só é permitido o acesso ao campo e ao jogo, ao jogador que reservou o seu tee time com 

antecedência mínima de 24 horas e, após a respetiva confirmação de aceitação de reserva (sistemas 
de reservas on-line, e-mail ou telefone). Não são aceites reservas ao balcão. 

 
2. Os pagamentos em dinheiro são desaconselhados. Todos os pagamentos devem ser efetuados 

através de cartões de débito e/ou crédito.  

3. O Restaurante e o Bar do Clubhouse estão abertos, mas com limitações devido ao Covid-19, o 
serviço de Buggy Bar estará disponível. 

4. As instalações sanitárias permanecem abertas, inspecionadas e desinfetadas várias vezes ao dia.  

5. Todos os Buggies serão devidamente desinfetados antes e depois da sua utilização, cada jogador 
deve ocupar o seu próprio buggy, e em nenhuma situação serão permitidos dois jogadores por 
buggy. 

6. Os balneários encontram-se encerrados. 

7. As instalações dos campos de golfe estarão abertas apenas a jogadores e não é autorizado o acesso 
e usufruto a acompanhantes ou visitantes não golfistas.  
 

8. O máximo de jogadores em simultâneo no driving range permitidos são 10, e 5 jogadores em 
simultâneo nos chipping, pitching e putting greens. 

9. As máquinas de bolas estão disponíveis. 

10. As casas de banho, ao longo do percurso, mantêm-se abertas à utilização, e estão garantidas 
condições de higiene para os utilizadores, e sujeitas a desinfeção várias vezes por dia. 
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REGRAS DE COMPORTAMENTO A ADOPTAR PELOS JOGADORES DE GOLFE 
 

1. Os jogadores deverão aceder ao campo de golfe não mais que 30 minutos antes do horário da 
respetiva saída e apresentarem-se no tee de saída no máximo 5 minutos antes da mesma, para evitar a 
aglomeração de pessoas num mesmo local. 

2. As crianças menores de 14 anos, só estão autorizadas a jogar quando acompanhadas pelos seus pais 
ou familiares responsáveis. 

3. Cada jogador, ao aceder às instalações da Clubhouse deverá, tanto quanto possível, vir já equipado 
com vestuário e sapatos de golfe de forma a evitar a utilização dos balneários / locker rooms. 

4. É obrigatório o uso de máscara pelos jogadores durante a permanência nas instalações do 
Clubhouse e os mesmos devem desinfetar as mãos com a possível frequência, utilizando produtos 
próprios ou fornecidos pelo Amendoeira Golf Resort. 

5. Cada tee time/saída de golfe comportará 4 jogadores e o intervalo mínimo entre saídas será de 16 m 
/ 20 m. 

6. Cada jogador deve transportar e utilizar o seu saco de golfe durante o jogo, utilizar sempre os seus 
tees´s e bolas, evitando utilizar ou tocar em equipamento pertença do respetivo parceiro de jogo. O 
aluguer de tacos de golfe estará disponível os mesmos serão desinfetados antes e após a utilização. 

7. Durante o jogo, os jogadores devem respeitar as regras de "distanciamento social", mantendo-se, em 
todas as ocasiões, afastados pelo menos 2m. 

8. Cada jogador deverá utilizar o seu score card para apontar as suas pancadas de jogo e as do 
parceiro, não sendo permitida a troca dos mesmos. 

9. Cada jogador é responsável por reparar os seus divots nos tee’s e fairways bem como os pitchmarks 
nos greens.  

10. O campo de golfe retirou os ancinhos dos bunkers. Cada jogador será responsável por alisar as 
marcas de jogo nos bunkers com o taco ou com os sapatos de golfe. 

11. Nos greens, a bandeira deverá permanecer sempre dentro do respetivo copo, não sendo permitido 
retirar ou segurar a bandeira.  

12. Nos obstáculos de água, cada jogador deve ser responsável por recuperar a bola e limpá-la, sem 
ajuda do respetivo parceiro.  
 
13. Concluído o jogo, os dois jogadores devem saudar-se de acordo com as regras de "distanciamento 
social", abandonar imediatamente o green e, em caso nenhum, podem conferir, trocar ou entregar score 
cards. 
 
14. Terminado o jogo, não é permitido aos jogadores limpar tacos, trolleys ou sapatos de golfe nas 
instalações do campo, devendo todo o equipamento ser transportado e limpo fora das mesmas. 


