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PROTOCOL I NORMES BÀSIQUES PELS JUGADORS/ES ABANS DE 

JUGAR 
 

RECEPCIÓ 
 

• Caldrà fer una reserva electrònica o telefònica prèviament i 
s’establirà l’horari de sortida i de la zona de pràctiques de forma que 
es pugui identificar als jugadors involucrats i amb una forma de 

contacte. Es donaran sortides en grups de 2 persones cada 8 
minuts.  

• A recepció s’ha col·locat una mampara d’atenció al públic. Els 
empleats portaran mascaretes i guants amb la recomanació també 
per part dels jugadors que accedeixin d’utilitzar mascaretes, guants i 

l’obligació de respectar els torns unipersonals. 
• El pagament es recomana preferentment que es faci amb targeta de 

crèdit, transferència o pagament per mòbil. 
 
LLOGUER DE MATERIAL 

 
El material de lloguer del camp (Pals, carrets, etc.), es desinfectarà abans 

de donar-se en préstec i després de ser utilitzats. 
 
CARRETS 

 
Es recomana que els jugadors portin el seu propi carret. Si el jugador 

precisa d’un carret l’haurà de sol·licitar a recepció on li serà entregat 
desinfectat. 
  

ZONA DE PRÀCTIQUES 
 

Driving Range: 
 

• La màquina expenedora de boles tindrà un sistema de neteja i 

desinfecció de boles amb aigua i lleixiu. Els cistells estaran 
desinfectats també. 

• Sempre hi haurà dues estores de distància entre jugadors. 
• A la zona de pràctiques caldrà mantenir una ocupació màxima del 

30% i mantenir la distància de seguretat interpersonal d'obligat 

compliment. 
 Putting Green: 

 
• No hi haurà banderes 

• Es pujaran les cassoletes dels forats evitant que la bola pugui ser 
embocada. 

• Sempre cal respectar la distància de 2m entre jugadors. 
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NORMES BÀSIQUES PELS JUGADORS/ES DURANT EL JOC 
 

CAMP 
 

• A cada forat jugarà un partit amb un màxim de 2 jugadors que 
respectaran sempre la distància de seguretat de 2 metres. No es 
permetran ni caddies ni acompanyants.  

• Per assegurar la distància entre partits, un partit no podrà 
abandonar el green fins que el de davant hagi abandonat el tee. 

• Assegureu-vos que mai hi hagi cua. No perdeu forat. Si perdeu forat 
agafeu la bola i aneu al forat següent, sense jugar. Mantingueu el 
mateix ritme de joc que la resta de grups. Sempre cal mantenir 

la mateixa distància amb el grup del davant i del darrera. 
• S’han col·locat uns discos en les cassoletes dels forats de manera 

que la bola no pugui quedar enfonsada al forat, i així els jugadors 
puguin extreure la bola sense tocar el forat amb les mans. La 
bandera queda sempre al forat i no s’ha de tocar, ni cap altre 

element del camp. 
• Els bunkers no tindran rasclets. Si la bola va al bunker, es dropa fora 

del bunker sense penalitat i es continua jugant. 
• No ha d’haver contacte físic amb altres jugadors ni amb el material 

dels altres jugadors:  les seves boles, pals, bosses, marcador, tarja 

etc... No donar la mà després de jugar. 
• Els jugador han de netejar la bola després de cada forat. Es 

recomana que cada jugador porti un drap humitejat amb gel 
hidroalcohòlic per a fer la neteja de la bola en acabar cada forat. 

• Després de cada partit netegeu els pals i les sabates. L’aire 

comprimit per a netejar sabates quedarà tancat. Al camp no podreu 
netejar el material. 

 
 
Es col·locaran dispensadors amb gel hidroalcohòlic en els 18 tees 

del recorregut. 
 

 
CLASSES 

 
Les classes podran ser individuals o en grups reduïts i es seguiran totes les 
normes que aquí es descriuen, especialment la de distància de 2m i no 

compartir material. 
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BAR-RESTAURANT 
 

• Hi haurà servei de terrassa amb una capacitat d’ocupació del 50%.  
• Distància de 2 m entre les taules. 

• Servei de cafeteria, bar, entrepans i begudes. 
• Mantingueu la distància de seguretat de al menys 2 metres  amb 

altres persones. 

 
 

Altres suggeriments pràctics: 
 
Les portes de les instal·lacions obertes al públic estaran sempre obertes. 

Els vestidors estaran tancats. 
 

Els lavabos estaran oberts per casos de total necessitat.  
Es recomana que els jugadors es netegin les mans amb gel 
hidroalcohòlic abans i després d’utilitzar el servei  

  
Mantingueu la distància amb els empleats i ajudants dels clubs i respecteu 

les seves instruccions. 
 
Cal arribar al camp 10 minuts abans del horari de sortida, cal deixar 

directament la instal·lació després d’acabar. 
 

Es recomana no utilitzar targes per apuntar els resultats. Podeu fer servir 
l’APP del Pitch&Putt i apuntar els resultats al mòbil 
 

Es recomana jugar amb guants a les dues mans 
Seguiu les directrius i instruccions generals de les administracions 

sanitàries i governs 
 
 

 
Aquest protocol es podrà veure modificat d’acord a la normativa de 

les autoritats competents. Qualsevol variació al respecte es 
comunicarà oportunament. 

 
 
 

Vilanova i la Geltrú, maig 2020 
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