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Regulamento do CaddieMaster 
 

 
 CONDUTA DO CADDIE MASTER 

 
a. Aparência: cabelo cortado, unhas cortadas, barba feita, calçado limpo e 

camisa polo por dentro da calça. 
 

b. Pontualidade: chegar no horário que lhe corresponda na escala e 
revezar-se com um companheiro (Starter) no horário de almoço. 

 
c. Comportamento: No caso de um associado/convidado/golfista cometer 

uma infração e se recusar a obedecer qualquer dos regulamentos do 
Clube, não discutir, apenas reportar o incidente ao Capitão de Golfe. 

 
 

 ATIVIDADES 
 

1- Cumprir e fazer cumprir os Regulamentos do Clube de Golfe de Brasília; 
 

2- Organizar, administrar os Caddies, bem como registrá-los na Secretaria 
do Clube; 

 
3- Fazer os Caddies cumprirem corretamente as suas funções, prestando-

lhes os necessários ensinamentos, zelando para que não ocupem locais 
que não lhes sejam reservados e, se preciso for, tomando sobre os 
mesmos as medidas disciplinares que se revelarem adequadas. 

 
4- Conservar a Caddie House e a Garagem GolfCart em permanente estado 

de boa arrumação e asseio e tomar todas as medidas necessárias à 
limpeza e conservação dos espaços. 

 
5- O Caddie-Master deverá ficar atento e deslocar-se até o golfista 

imediatamente ao avistá-lo, para assegurar o bom atendimento, tanto na 
entrega como na recepção dos equipamentos de golfe ou do golfcart. 

 
6- Controlar, registrar e guardar os equipamentos de jogo (tacos, bolsas e 

carrinhos); 
 

7- Controlar, registrar, guardar e dar manutenção de carga elétrica nas 
baterias dos golf carts, entregando-os e recebendo-os pessoalmente aos 
golfistas em local apropriado; 

 
8- Informar à Secretaria imediatamente sobre qualquer alteração 

(inclusão/exclusão) nas ocupações da Caddie House e da Garagem Golf 
cart; 

 
9- Para os dias de torneio, deixar as bolsas e tacos preparadas no dia 

anterior à competição; 
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10- Assegurar que somente os funcionários habilitados e permitidos pelo 
Clube tenham acesso à Caddie House e Garagem Golf Cart. 

 
11- Manter a Caddie House e a Garagem Golf Cart trancadas durante a sua 

ausência. 
 

12- Informar sempre ao Capitão de Golfe sobre qualquer anormalidade. 
 
 
 

 Observação: 
 

 Somente está autorizada a guarda de tacos e golfcarts dos associados do 
CGB, devidamente registrado na Secretaria do Clube, que estejam em dia 
com o pagamento da respectiva taxa. 
 

 Em dias de Torneios Aberto, será de responsabilidade do Caddie Master 
organizar o espaço e identificação para a guarda dos equipamentos dos 
golfistas de fora, devidamente inscritos nos torneios. 

 
 É terminantemente vedada a guarda de equipamentos de caddies, 

professores ou funcionários, que não tenham sido previamente 
autorizados, por escrito, pelo Capitão de Golfe. 
 

 O Caddie-Master é o responsável por todos os equipamentos deixados 
para a sua guarda. Portanto, deverá manter os registros atualizados e 
assinados pelo golfista, tanto na entrega como recebimento dos mesmos. 

 
 
 

Brasília, 13 de dezembro de 2016. 
 
 
Fabiano de Andrade Lima 
CAPITÃO DE GOLFE 

 

 

  

 


