PROTOCOL DE COMPETICIONS
FASE REPRESA
FEDERACIÓ CATALANA DE GOLF
Directrius per a l'organització de competicions de manera segura (COVID-19)
Aquest protocol s'ha desenvolupat per a ajudar els Comitès a organitzar i celebrar activitats i
competicions de qualsevol nivell una vegada superada la fase III i mentre duri la crisi del COVID-19,
podent ser objecte de modificació, si les circumstàncies així ho aconsellessin. Ha estat elaborat 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 Secretaria General de l’Esport (SGE) i la Unió de Federacions
Esportives de Catalunya (UFEC).
El Reial decret llei 21/2020, de 9 de juny, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació
per a fer front a la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 estableix les mesures urgents de
prevenció, contenció i coordinació necessàries per a fer front a la crisi sanitària ocasionada pel
COVID-19, així com prevenir possibles rebrots, amb vista a la superació de la fase III del Pla per a la
Transició cap a una Nova Normalitat i l'expiració de la vigència de l'estat d'alarma declarat pel Reial
decret 463/2020 i les seves pròrrogues.
Conforme estableix l'article 2 del citat Reial decret llei, aquestes mesures s'aplicaran en tot el
territori nacional fins que el Govern declari la finalització de la situació de crisi sanitària ocasionada
pel COVID-19.
En quant a les instal·lacions per a les competicions esportives, l'article 15.1. estableix que les
administracions competents hauran d'assegurar el compliment pels titulars de les instal·lacions en
les quals es desenvolupin activitats i competicions esportives, de pràctica individual o col·lectiva, de
les normes d'aforament, desinfecció, prevenció i condicionament que aquelles estableixin.
En tot cas, s'haurà d'assegurar que s'adopten les mesures necessàries per a garantir una distància
interpersonal mínima de 1,5 metres, així com el degut control per a evitar les aglomeracions. Quan
no sigui possible mantenir aquesta distància de seguretat, s'observaran les mesures d'higiene
adequades per a prevenir els riscos de contagi.
A la vegada, l'article 6 de la citada norma estableix que no serà exigible l'ús de mascaretes en el cas
d'exercici d'esport individual a l'aire lliure.

Conforme a això, i atesa la normativa emesa per les autoritats competents, d'àmbit nacional,
autonòmic o local, és necessari establir un protocol que incorpori les condicions i exigències
concordes amb la situació de Nova Normalitat, de manera que es continuïn garantint les mesures
necessàries de prevenció, contenció i coordinació per a fer front a la crisi sanitària ocasionada pel
COVID-19, així com prevenir possibles rebrots.

NORMES BÀSIQUES
DISTÀNCIA DE SEGURETAT I SALUTACIONS
• En tot moment s'ha de mantenir una distància de seguretat mínima de 1,5 metres. (Es

recomana mantenir la distància equivalent a la longitud de dos pals) i s'evitarà el contacte
físic en saludar.
MESURES D’HIGIENE
• Els clubs/camps/organitzadors de competicions posaran a la disposició dels

•
•

•

•

participants gels hidroalcohòlics durant la jornada de competició en punts estratègics
del camp.
A les persones vinculades directament amb l'organització se'ls haurà de
proporcionar mascaretes i gel hidroalcohòlic.
Es recomana que tots els participants, així com persones vinculades directament amb
la competició portin damunt el seu propi gel hidroalcohòlic. També hauran de dur a
terme una rentada de mans exhaustiu sempre que els sigui possible, a més de l'ús de
gel hidroalcohòlic i mascareta.
Tots els participants i persones vinculades al torneig hauran de dur a terme una
rentada de mans exhaustiva sempre que els sigui possible, a més de l'ús de gel
hidroalcohòlic i la mascareta.
Higiene respiratòria: S'haurà de tossir i esternudar en la part interior del colze i usar
mocadors d'un sol ús en tot moment.

ÚS DE MASCARETA
• L'ús de la mascareta serà obligatori en tot el recinte de la instal·lació excepte durant la

pràctica esportiva.
COMPARTIR EQUIP I HIGIENITZACIÓ
• S'ha d'evitar compartir equip i qualsevol altre material. A cas d'haver de manipular-ho,

s'higienitzarà abans i després del seu ús.

ORGANIZANT LA COMPETICIÓ
DECLARACIÓ RESPONSABLE
• Els participants hauran de presentar a l'organització, el primer dia de la competició,

una declaració responsable signada, on consti que no té símptomes i que no ha estat
en contacte directe en els últims 14 dies amb una persona que ha donat positiu per
COVID-19. ANNEX I – Model de declaració responsable.
• Qualsevol persona que acompanyi a un jugador que participi en una competició haurà
de presentar una declaració responsable cada dia que acompanyi al jugador.
• La declaració responsable permetrà controlar als assistents a la competició i en el cas
que sigui necessari es podrà garantir la traçabilitat dels contagis.
GESTIÓ DE LA COMPETICIÓ PER MITJANS TELEMÀTICS
• Tota la gestió de la competició (Inscripció, Reglaments, Horaris de Sortides, Regles

Locals, Targetes de Resultats, Resultats i Classificacions, etc.) es realitzarà i comunicarà
als competidors preferentment per mitjans telemàtics.
MODALITATS QUE COMPARTEIXEN BOLA
• Quan s'organitzin competicions en modalitats que comparteixin bola (Foursome,

Greensome, Greensome-Chapman, etc.) es recomana que la bola sigui manipulada sempre
per un dels jugadors. En cas contrari, s'usarà gel hidroalcohòlic quan sigui manipulada per
l'un i l'altre.
GOLF ADAPTAT
• En les competicions de golf adaptat, es prestarà especial atenció a les mesures

d'higienització de l'equip que vagi a ser manipulat per més d'una persona, incloent mesures
higièniques per a la participació de caddies, ajudants, monitors, etc. Els caddies, ajudants i
monitors hauran de portar mascareta en tot moment.
SORTIDES I GRUPS
• Es recomana augmentar l'interval de temps entre grups per a evitar que es produeixin

aglomeracions en els tees, evitant en la mesura del possible les sortides a tir. Es
recomana jugar en grups de 3 o 4 jugadors.

ABANS D’INICIAR LA VOLTA
TARGETA DE RESULTATS
• Es recomana usar mitjans telemàtics (Apps específiques per a mòbils, Whatsapp,

Aplicacions de Notes, fotografia, etc.).
• De no ser possible, la targeta de resultats serà higienitzada abans de lliurar-la al
jugador. El jugador anotarà els seus resultats en la seva pròpia targeta i el marcador
signarà la mateixa evitant tocar-la.
• Marcador i jugador mai manipularan la targeta o dispositiu electrònic de l'altre.

PRÀCTICA – ESCALFAMENT
• Si fos necessari per a evitar aglomeracions, es prohibirà o limitarà el temps permès per

a usar les zones de pràctica (camp de pràctiques, chipping i putting green de
pràctiques, etc.) abans i després de la volta.

DURANT LA VOLTA
(D'OBLIGAT COMPLIMENT EN LES PROVES DE LA FCGolf i DEL GRAND PRIX)
EQUIPAMENT I PALS
• Tret que fos imprescindible, els jugadors evitaran compartir, ni es prestaran, cap mena

d'equipament (pals, guants, boles, arregla-piques, tees, marcadors de bola,
mesuradors de distància, etc.). Tots els elements que s'utilitzin per al joc, incloent
carrets i bosses de pals, seran manipulats exclusivament pel jugador o el seu caddie.
En cas de manipulació per una altra persona, aquesta s’hauria d’higienitzar abans i
després del seu ús.
TOCAR LA BOLA
• Es recomana que el jugador sigui l'únic que marqui, aixequi, dropi i reposi la bola dins

i fora de green. No s'hauria de tocar una altra bola que no sigui la del propi jugador. En
cas contrari, s’hauria d’higienitzar abans i després de la seva manipulació.
OBJECTES ARTIFICIALS
• S'evitarà en la mesura del possible tocar objectes artificials. En cas contrari, el jugador

s’hauria d’higienitzar abans i després de manipular-los.
• S’haurà de jugar sempre amb la bandera col·locada en el forat. No està permès tocar

la bandera.
• Totes les Obstruccions del camp haurien de ser declarades inamovibles.

BUNKERS I RESCLETS
• Es deixa a decisió del Comitès de la Prova, Clubs, circuits, etc. la utilització dels rasclets.
• Si se’n permet l’ús, s’haurà d’informar als jugadors de la importància d’utilitzar gel

hidroalcohòlic abans i després de la seva utilització.
• En cas de no utilitzar rasclets, els búnquers no perden la seva condició de búnquer. La
Regla 12 segueix en vigor. Es recomana allisar amb el pal del jugador o els peus.

PENALITZACIÓ PER INCUMPLIMENT INTENCIONAT. CODI DE CONDUCTA
• A les proves de la FCGolf s’aplicarà el codi de conducta. Per la resta, a decisió dels comitès

de la prova.
• Codi de Conducta FCGolf:
El comitè podrà imposar les següents penalitzacions per incompliment intencionat
d’aquest protocol:
1ª infracció - Advertència verbal
2ª infracció - Penalització General
Incompliment posterior - Desqualificació

DESPRÉS DE LA VOLTA
LLIURAMENT DE TARGETES
• El jugador anotarà els seus resultats en la seva pròpia targeta i el marcador signarà la

mateixa evitant tocar-la.
• La targeta de resultats es retornarà al Comitè usant preferentment mitjans telemàtics
(Apps específiques per a mòbils, Whatsapp, Aplicacions de Notes, fotografia, etc.) En cas
de no poder fer-ho així, s'higienitzarà la targeta abans de processar els resultats.
• En el moment del lliurament de la targeta serà obligatori l'ús de mascareta.
ACTE DE LLIURAMENT DE PREMIS
• S'evitaran les aglomeracions en els lliuraments de premis i tots els assistents hauran de

portar mascareta.

INSTAL·LACIONS I PÚBLIC
INSTAL·LACIONS
• Els camps de golf on se celebrin les competicions s'higienitzaran diàriament, amb

especial atenció a les zones de major risc com a vestuaris i cafeteria, mantenint-se una
adequada ventilació dels espais tancats.
• Hi haurà cartells informatius sobre mesures sanitàries COVID-19 en les zones de major
trànsit, incloent entrada al camp, cafeteria i vestuaris.
• Els camps s'asseguraran de complir les mesures del seu pla de prevenció de riscos
laborals i qualsevol altre protocol que tinguin en ús, especialment aquelles relacionades
amb la crisi del COVID-19.
PÚBLIC I MITJANS DE COMUNICACIÓ
• Es permetrà l'accés al públic en les condicions establertes per les autoritats

competents de la comunitat autònoma on tingui lloc la competició. Tot el públic haurà
de dur mascareta.
• Es permetrà l'accés al camp de premsa i mitjans de comunicació, en les condicions
establertes per l'autoritat competent de la comunitat autònoma on se celebri la
competició. Totes les persones de premsa i comunicació hauran de portar mascareta.

PERSONES AMB SÍMPTOMES I NORMES AUTONÒMIQUES
PERSONES AMB SÍMPTOMES
• Si un jugador tingués coneixement que ell, o qualsevol persona amb la qual conviu, està

sofrint la malaltia COVID-19 o té símptomes compatibles amb la malaltia, ho comunicarà
immediatament al comitè de la competició.
• En cas de conèixer l'existència d'un possible cas de COVID-19, el comitè de la prova es
posarà en contacte amb el Servei de Prevenció de Riscos Laborals i en el seu cas amb les
Autoritats sanitàries a través dels mitjans establerts per la comunitat autònoma on se
celebri l'esdeveniment, seguint en tot moment les seves indicacions.
NORMATIVA AUTONÒMICA
• Aquest protocol de competicions és complementari al de la Comunitat Autònoma de

Catalunya on se celebra la competició, mancant de validesa quant sigui contrari al que
s'estableix per a aquesta Comunitat Autònoma. En el seu cas, s'adjuntaran com a annex les
normes establertes per la Comunitat Autònoma de Catalunya, Decret 63/2020 de 18 de
juny, Resolució SLT/1429/2020 de 18 de juny, Resolució SLT/1648, de 8 de juliol i el Pla
d’Acció pel Desconfinament Esportiu de Catalunya.
Federació Catalana de Golf, 26 de març de 2021

