
PROTOCOL DE
REOBERTURA



INTRODUCCIÓ

A partir de les recomanacions generals de les Autoritats
Sanitàries i les aportacions de la Federació Espanyola de Golf,
les Federacions Autonòmiques de Golf i altres associacions i
organismos nacionals i internacionals del món del golf hem
elaborat aquest document.

En aquesta guia describim procediments i protocols a aplicar a
Empordà Golf Club en la seva reobertura per tal de garantir la
distancia social, minimitzar els riscos de contagi del COVID-19 i
proteger als nostres socis, jugadors i treballadors.

Aquestes directrius, unides al fet de que les particularitats del
golf permeten jugar de manera segura, han fet que a
nombrosos països ja es permeti jugar amb normes similars a les
que veurem a continuación.

Dividirem la guía en quatre eixos: abans de jugar, al club, durant
el joc i després de jugar.



ABANS DE JUGAR

RESERVA | S'haurà de reservar Tee Time en línia (app Clapphouse /
mail) o per telèfon per a poder accedir a les instal·lacions, no es
permet assistir al club sense sortida prèviament reservada i s'haurà
d'abandonar les instal·lacions una vegada finalitzat el joc. Cada soci
només pot reservar un tee time per a màxim quatre persones
incloent-se a ell mateix, sempre indicant els noms.

GREENFEES | Pagament de greenfees exclusivament amb targeta
de crèdit o a compte de soci.

CADDY MASTER | Servei de lliurament i recollida de material
únicament per part del nostre staff. No es permet l'entrada de socis
dins de les instal·lacions.

BUGGYS | Es permet l'ús i lloguer de buggys de manera individual
(màx. 1 persona). Preus especials per a socis: 18 forats – 18€,
9 forats – 12€.

CASA CLUB TANCADA | Els jugadors hauran de venir vestits per al
joc ja que totes les instal·lacions interiors del club romandran
tancades excepte els WC.

AL CLUB

Arribada màxim 30 minuts abans de la sortida reservada.

Check-In: Reculli el seu greenfee en la caseta del Tee 1, ubicació
provisional de Recepció. Pagament de greenfee i serveis amb
targeta de crèdit o a compte de soci. S'habilitarà servei de begudes
per a emportar.

Camp de pràctiques limitat als jugadors amb reserva 20 minuts
abans de la seva sortida.



DURANT EL JOC

Ready Golf: Jugui ràpid, no es permet cedir el pas a altres partides.
Mantingui sempre la distància social de seguretat. Segueixi les
indicacions de l’Starter i el Marshall en tot moment.

No es permet tocar bancs, renta-boles, escombraries o qualsevol
element del camp.
WC’s i màquines de vending disponibles.

Rasclets de búnquers no disponibles: allisi les marques amb els
peus i intenti deixar el búnquer en les millors condicions.

Al Green: Puttejar amb la bandera posada: no treure o tocar les
banderes.

DESPRÉS DEL JOC

Eviti qualsevol contacte físic.

No es permet netejar els pals ni les sabates a les instal·lacions del
club.

Abandoni les instal·lacions amb la màxima rapidesa.

Per a més información escrigui un correu a info@empordagolf.com o truqui al  
972 760 450


