Regras do Campo de Golfe e Etiqueta

As regras e etiqueta do campo de golfe são as seguintes:








1.

Tee times terão 10 minutos de intervalo.
Boavista Golf tem o direito de inserir 4 jogadores por tee time.
Máximo EGA Handicaps permitido: Feminino 34; Masculino 26.
Todos os jogadores devem usar sapatos de golfe apropriados no campo com picos
macios. Picos de metal não são permitidos no campo de golfe.
O código de vestuário deve ser cumprido no campo de golfe e no Clubhouse, conforme
estipulado nos Regulamentos do Campo, sem roupa de praia, sem gangas, sem
sapatos de treino, sem t-shirts, meias devem ser usadas.
Todos os jogadores são responsáveis por quaisquer danos causados a qualquer
equipamento contratado durante a ronda.
Cada jogador deve ter o seu próprio saco de golfe com o seu próprio conjunto de
tacos.
Um buggy pode levar um máximo de dois (2) jogadores e dois (2) sacos de golfe e
nenhuma pessoa com menos de 18 anos pode dirigir um buggy contratado no Boavista
Golf.

Política do Mau Tempo
Estas são as condições para as várias situações que surgem devido ao mau tempo:
O CAMPO PODE SER ENCERRADO PELOS SEGUINTES MOTIVOS:




Campos inundados;
Trovões, relâmpagos ou temporal*;
Se as condições forem suficientemente más por forma a serem consideradas perigosas
para os jogadores ou prejudiciais para o campo de golfe.

* Em caso de temporal, uma decisão final será tomada pelo Diretor de Golfe ou Superintendente do Campo.
Todos os jogadores que se propõem a jogar golfe num dia em que o campo for fechado devem, em primeiro
lugar, ser oferecidos um dia de jogo alternativo. Qualquer jogador que não possa aceitar um dia alternativo
será emitido um vale.

O CAMPO É FECHADO DEPOIS QUE O CONVIDADO COMEÇOU A SUA VOLTA



Se o Campo for fechado depois do jogador ter jogado menos de 5 buracos será emitido
um voucher para 18 buracos.
Se o cliente tiver jogado 5 ou mais buracos, será emitido um vale para 9 buracos.

