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Regulamento do Calendário de Competições do Xira Golfe para 2018/2019/2020 

O Calendário de Competições do 

Xira Golfe é em cada ano composto 

pelas Provas indicadas de seguida. 

3 Provas de Campeonato do Clube: 

• Campeonato Individual do Clube 

(Set). Prova a contar para o Ranking 

do Clube, com peso de 3x, com os 

títulos de Campeão do Clube a 

serem atribuídos pela classificação 

do Ranking após a prova. 

• Campeonato de Match Play do 

Clube (Out). Prova que atribui 

títulos de Campeão e Vice-

Campeão de Match Play do Clube e 

conta para o Ranking do Clube, com 

peso de 3x. 

O apuramento para a fase 

eliminatória pode ser disputado 

numa, ou duas, jornadas em    

formato de 3 Bolas Match Play 

(3BMP). 

• Campeonato de Pares do Clube 

(Dez). Prova que atribui o título de 

Par Campeão do Clube e conta para 

o Ranking do Clube, com peso de 3x 

2 Competições entre Clubes em 

que participa uma Equipa do 

Clube: 

Para além de outras competições 

por Equipas do âmbito da FPG, o 

Xira Golfe participa com uma 

equipa:  

• CISC – Campeonato Interclubes 

do 5 de outubro - é uma prova da 

tradição do Clube que tem lugar no 

feriado do 5 de outubro. 

Tem a participação de cerca de 20 

Clubes representados por equipas 

de 4 a 6 jogadores.  

• TGC – Tejo Golfe Clubes - é uma 

prova por equipas de 8 jogadores 

representantes dos Clubes e 

disputada por 8 a 10 Clubes. No 

Xira Golfe o apuramento da equipa 

de 8 jogadores é feito em cada 

jornada pelo Capitão do Clube 

entre os melhores classificados no 

Ranking. 

5 Circuitos cada um com 54 

buracos: 

Ao longo de períodos de três meses 

de cada ano teremos os seguintes 

Circuitos: 

• INVERNO (Jan-Mar) composto por 

3 provas de 18 buracos. 

• PRIMAVERA (Abr-Jun) composto 

por 3 provas de 18 buracos. 

• 54deVERÃO (Jul-Set) composto 

por 6 provas de 9 buracos cada 

uma. 

• OUTONO (Out-Dez) composto por 

3 provas de 18 buracos. 

Distribuído ao longo do ano 

teremos o Circuito: 

• LEZÍRIAS composto por 3 provas 

de 18 buracos. 

Cada Circuito pode ter a sua 

designação substituída, ou 

complementada, com a sigla do 

Patrocinador que venha a dar o 

nome ao mesmo. 

A Classificação final de cada 

Circuito conta para o Ranking do 

Clube com um peso de 2x. 

Serão atribuídos troféus aos 

melhores 5 jogadores (sócios ou 

não) na classificação final de cada 

Circuito (ex: 2 melhores Gross e os 

3 melhores Net); 

2 Circuitos para iniciados e jogo de 

precisão: 

• XIRA-Pitch&Putt composto por 4 

provas de 18 buracos. 

A Classificação final deste Circuito 

conta para o Ranking do Clube com 

um peso de 2x. 

• XIRA-TeeAvançados composto 

por 2 provas de 9 buracos. 

Prémios Vales de Desconto 

Em cada Prova dos Circuitos 

INVERNO, PRIMAVERA, OUTONO, 

LEZÍRIAS e na Prova do 

Campeonato Individual, os 5 

jogadores melhor classificados (por 

exemplo, 2 melhores Gross e os 3 

melhores Net) não acumulados 

entre si, mas podendo ser 

acumulados com outros prémios e 

troféus, têm ofertas de Vales de 

Desconto para inscrição e/ou 

almoço na prova que se seguir na 

lista de provas aqui referida. 

Nos Circuitos 54deVerão e XIRA-

Pitch&Putt poderão ser atribuídos 

prémios semelhantes.  

Caso o jogador anuncie, na prova 

em que conquistou o prémio, junto 

do Capitão ou da Direção do Clube 

que não o pode usar na prova 

seguinte, pode o mesmo prémio 

ser usado na prova que se siga à 

seguinte.   
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