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OPEN XIRAGOLFE - Apuramentos 

TERMOS DE COMPETIÇÃO 
 
1. ORGANIZAÇÃO  

• XiraGolfe com o apoio da PGA Portugal 

2. PARTICIPAÇÃO 

• Prova com inscrições abertas a todos os jogadores 
amadores federados, a convidados de sócios do Xira Golfe 
e a convidados dos Patrocinadores e da PGA Portugal. 

3. INSCRIÇÕES 

• As inscrições são feitas online, sujeitas a pagamentos por 
Multibanco e com referências MB a serem enviadas para 
o email da inscrição. Cada jogador pode inscrever-se 
apenas para uma, ou para mais provas de apuramento. As 
inscrições em cada prova são limitadas a 120 jogadores. 

• A inscrição nos apuramentos, inclui: 
o Volta de 18 buracos com apuramento para acesso ao 

PRO-AM e ao OPEN. 
o Acesso aos prémios do dia da prova  
o Give aways oferecidos pelos patrocinadores aos 

participantes 
o Participação na Tômbola do dia da prova 
o Em caso de apuramento, terá acesso aos prémios do 

PRO-AM e, 
o Participação na Tômbola do dia do PRO-AM. 

4. VALOR DA INSCRIÇÃO 

• Preço das inscrições para cada prova: 
▪ Sócios Xira Golfe membros do campo –        9,0 € 
▪ Sócios Xira Golfe n/membros do campo –  29,0 € 
▪ Outros jogadores membros do campo –     19,0 € 
▪ Outros jogadores n/membros do campo – 39,0 € 

• São considerados membros do campo quem tenha acesso 
gratuito ao campo no dia da prova. 

5. HOTÉIS E ESTADIAS 

• Os participantes no OPEN XIRA Golfe & PRO-AM têm 
acesso a preços especiais para estadias no Hotel Lezíria 
Parque, em Vila Franca de Xira, no Benavente Vila Hotel, 
no Tryp Montijo Parque Hotel e no Praia do Sal Resort em 
Alcochete. 

• As Reservas devem ser feitas indicando OPENXIRA2022, 
para os contactos indicados no site da prova: 
www.xiragolfe.pt/open2022   

6. REGRAS: 

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

7. FORMATO \ MODALIDADE 

• Shot Gun @ 08:30 (Saídas a 3, ou 4 jogadores) 

• Se o numero de inscritos o justificar, será realizada uma 
segunda saída em shot gun, pelas 14h30. 

• 18 Buracos Stableford, com duas Classificações 
individuais, Gross e Net 75%WHS 

8. TEES 

• Homens Tees AMARELOS | Senhoras Tees VERMELHOS 

9. 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. 

http://www.xiragolfe.pt/open2022
https://e96ce492-8bca-47c1-9a15-8370ad003071.filesusr.com/ugd/b39ce9_aebc300b68ca477f82b034c8b7c5acfd.pdf
https://e96ce492-8bca-47c1-9a15-8370ad003071.filesusr.com/ugd/b39ce9_aebc300b68ca477f82b034c8b7c5acfd.pdf
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10. ALMOÇO, TÔMBOLA E ENTREGA DE PRÉMIOS 

• O almoço do dia da prova de apuramento não está 
incluído, mas pode ser reservado e pago no checkin.  

• Uma hora após o fim da prova será feita a divulgação das 
classificações e proceder-se-á à entrega de prémios do dia 
e ao anúncio dos apurados.  

• Haverá lugar a uma Tõmbola para atribuição de pelo 
menos 10 prémios a sortear pelos não apurados. Em cada 
dia de apuramento estarão na Tômbola: 

• 1 PRÉMIO LUCKY LOOSER de acesso ao PRO-AM; 

• 1 VOUCHER de 25€ para compras na NEVADA BOBS. 

11. PRÉMIOS (todos acumuláveis e detalhes a publicar no 
site em www.xiragolfe.pt/open2022): 

• Oferta de inscrição no OPEN (três voltas com os 
profissionais nos dias 21, 22 e 23) em cada prova, pela 
classificação Gross, para o 1º, 2º e para o seguinte melhor 
classificado sócio do Xira Golfe. 

• Acesso ao PRO-AM (volta de dia 24 fazendo par com um 
profissional), pela classificação Net 75%WHS, para os 12     
primeiros classificados e para os 3 seguintes melhores 
sócios do Xira Golfe, em cada prova,. 

• Aos 2 primeiros da classificação Net em cada prova, será 
oferecida inscrição e estadia com, pelo menos, 2 noites e 
2 voltas de golfe em campos/torneios de referência e 
tradição para os sócios do Xira Golfe (a confirmar). 

• Prémio de HOLE in ONE: 2 telemóveis SAMSUNG Galaxy 
S21 (~680€); 1 atribuído em cada dia ao primeiro jogador 
a fazer Hole in One num dos dois buracos indicados nesse 
dia: 

• Dias 10 e 24 em St. Estêvão, buracos #4 e #15. 

• Dia 13 no Ribagolfe Oaks, buracos #3 e #12. 

• Dia 16 no Ribagolfe Lakes, buracos #5 e #15. 
Entram na Tômbola do PRO-AM CIMPOR (dia 24) caso não 
tenham ainda sido atribuídos. 

• 3 PRÉMIOS ESPECIAIS: 6 garrafas de vinho em cada dia, 2 
para cada um dos 2 dois Nearest to Pin (Dia 10: #4 e #15, 
Dia 13: #3 e #12 e Dia 16: #5 e #15) e um para o Longest 
Drive  (Dia 10: #8, Dia 13: #18 e Dia 16: #12). 

12. EMPATES 

• Os desempates serão feitos na classificação Net pelo 
handicap mais baixo e na classificação Gross pelo 
handicap mais alto, seguidos da melhor pontuação 
Stableford nos últimos 9, 6, 3 e último buraco do campo. 

13. COMISSÃO TÉCNICA 

• A Comissão Técnica da prova é a CT do Xira Golfe, com um 
representante do campo. Poderá vir a ser nomeado 
árbitro para apoio durante a prova. Os casos omissos 
neste Regulamento, sem resposta na demais 
regulamentação e legislação vigente, serão apreciados e 
decididos pela Comissão Técnica.  

 

http://www.xiragolfe.pt/open2022

