
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Versão v0 – 17jun21 (em desenvolvimento)                                                   Parceiros PGA Portugal 

PRO-AM XIRAGOLFE 

Sto. Estevão Golfe – ShotGun @08:30 -  24 de Julho 2021 
TERMOS DE COMPETIÇÃO 

 
1. ORGANIZAÇÃO  

• PGA Portugal e XiraGolfe  

2. PARTICIPAÇÃO 

• Prova com inscrições: por convite dirigido pelo Xira Golfe aos 
jogadores amadores apurados e convidados; por convites da 
PGA Portugal aos profissionais e a seis amadores. 

3. REGRAS: 

• Aprovadas pelo R&A Rules Limited, as Regras Locais de 
Aplicação Permanente do Xira Golfe e as Regras Locais 
estabelecidas pela Comissão Técnica. 

4. FORMATO \ MODALIDADE 

• Shot Gun @ 08:30 (Saídas com 3 Amadores e 1 Profissional) 

• 18 Buracos Stableford, 75% do handicap WHS 

• Classificação por Pares, com cada amador a fazer Par com o 
seu profissional 

• Cada Par recebe em cada buraco, a melhor pontuação entre 
a do Profissional e a do Amador   

5. EMPATES 

• Os desempates serão feitos pela melhor pontuação 
Stableford nos últimos 9, 6, 3 e último buraco do campo. 

6. TEES 

• Homens Profissionais Tees PGA PORTUGAL 

• Senhoras Profissionais Tees AZUIS 

• Homens Tees AMARELOS 

• Senhoras Tees VERMELHOS 

7. BUGGYS 

• Os Buggys estão autorizados mas devem ser reservados e 
pagos diretamente ao campo. Recomenda-se reserva com 
antecedência devido ao limitado número de buggys. 

8. HOTEL E ESTADIA 

• Os participantes no OPEN XIRA Golfe & PRO-AM têm acesso 
a preços especiais para estadias no Hotel Lezíria Parque, em 
Vila Franca de Xira: 
o Single ou duplo sem pequeno-

almoço = 45.00€/noite 
o Single com pequeno-almoço 

incluído = 51.00€/noite 
o Duplo com pequeno-almoço 

incluído = 56.00€/noite 

• As Reservas devem ser feitas indicando OPEN XIRA GOLFE, 
para: 

• Telefone 263 276 670 ou, para o email 
reservaslph@continentalhotels.eu 

• www.leziriaparquehotel.pt  

9. ALMOÇO, TÔMBOLA E ENTREGA DE PRÉMIOS 

• O almoço está incluído para todos os jogadores. Terá lugar 
logo após o fim da prova e será seguido do anúncio das 
classificações e entrega de prémios. Haverá lugar a uma 
Tõmbola para atribuição de pelo menos 20 prémios. 

10. PRÉMIOS: 

• Taças para cada um dos elementos dos 5 Melhores Pares 
(Pro+AM) 

• Drive mais comprido (#8) & Bola mais perto da bandeira (#4 
e #15) 

11. COMISSÃO TÉCNICA 

• A Comissão Técnica será composta por um elemento da PGA 
Portugal, um da Comissão Técnica do Xira Golfe e um 
representante do campo. Os casos omissos neste 
Regulamento, sem resposta na demais regulamentação e 
legislação vigente, serão apreciados e decididos pela 
Comissão Técnica. 
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