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OPEN XIRAGOLFE PGA PORTUGAL 
21 – 24 JULHO 2022 

TERMOS DE COMPETIÇÃO 
 

 
1. CAMPOS DA COMPETIÇÂO 

O OPEN XIRA GOLFE é jogado nos campos de Ribagolfe e de 
Santo Estêvão. 
 
2. DATAS E PROGRAMA 

Dias oficiais de treino: 19 e 20 de Julho 

Primeiro dia do OPEN: 21 de Julho, Ribagolfe Lakes 

Segundo dia do OPEN e cut: 22 de Julho, Ribagolfe Lakes 

Terceiro dia do OPEN: 23 de Julho, Ribagolfe Lakes 

PRO-AM CIMPOR: 24 de Julho, St. Estêvão 

PRO-AM SPINTOS: 24 de Julho, Ribagolfe Oaks 
 
3. PARTICIPAÇÃO & ELIGIBILIDADE 

O número máximo de participantes será de 144, incluindo 
membros das Associações de Profissionais de Golfe de 
Portugal, de Espanha, ou de qualquer PGA reconhecida pela 
CPG (Confederação de Golfe Profissional), profissionais com 
uma licença de Jogador Profissional válida, profissionais 
convidados e amadores com handicap igual ou inferior a 5. As 
inscrições de amadores serão aceites por ordem de inscrição e 
após pagamento recebido. 

São reservados 12 lugares para jogadores provenientes dos 
apuramentos do OPEN XIRA GOLFE e 30 lugares para Sócios da 
PGA Portugal e jogadores filliados na FPG que cumpram os 
critérios do Ponto 5.  
 

4. MODALIDADE 

O OPEN é disputado em 54 Buracos, na modalidade de Jogo por 
Pancadas (18 buracos por dia). 

Após os primeiros 36 buracos haverá um corte e só prosseguem 
para o terceiro dia os primeiros 40 classificados, mais os 
empatados. 

Após os 3 dias do OPEN, os 20 primeiros profissionais jogam o 
PRO-AM CIMPOR e os 10 seguintes jogam o PRO-AM SPINTOS. 

 
5. INSCRIÇÕES 

As inscrições serão feitas pelo formulário disponível online até 

às 12 horas do dia 14 de julho 2022. O formulário de inscrição 

e a lista de todos os inscritos estará disponível online na página 

do OPEN XIRA GOLFE e da PGA Portugal.  

 

Link do formulário: https://t.ly/twqt  

Link dos Inscritos: https://t.ly/5xQq  

 
Critérios Inscrição para Sócios da PGA Portugal e jogadores 
filliados na FPG: 

Se o número de inscritos exceder o limite de 144 jogadores, 
têm prioridade de entrada: os 25 primeiros sócios da PGA pela 
ordem de inscrição; os 5 jogadores amadores filiados na FPG 
pelo Ranking Mundial Amador; seguidos de todos os restantes 
inscritos pela ordem de inscrição. 

 

Para aceitação do jogador amador no campeonato é 
considerado o “Handicap” registado no servidor da FPG no 
momento do encerramento das inscrições. 

Os Jogadores amadores, para poderem participar, são 
obrigados a prescindir previamente de qualquer prémio 
monetário que possam vir a ter direito pelo resultado obtido. 
 

6. DRAW 

O “Draw” da competição será publicado até as 18 horas do dia 

anterior ao início da prova, sendo que apenas serão incluídos 

no “Draw” os jogadores cuja inscrição tenha sido liquidada. As 

desistências recebidas após a divulgação do “Draw” poderão 

ser preenchidas por jogadores em lista de espera, seguindo-se 

a ordem da lista de espera. 

 

7. VALOR DA INSCRIÇÃO 

Sócios PGA Portugal – 60,00€ 

Sócios PGA Espanha – 170,00€ 

Outros Profissionais – 210,00€ 

Jogadores Amadores da FPG, com WHS válido <=5 – 60,00€ 

Outros Jogadores Amadores (hcp WHS<=5) – 240,00€ 

O valor da inscrição tem de estar pago no fecho das inscrições 

no dia 14 de Julho de 2022. 

 
8. REGRAS 

Aprovadas pelo R&A Rules Limited, as Regras Locais de 

Aplicação Permanente da FPG e as Regras Locais estabelecidas 

pela Comissão Técnica. 

 
9. EMPATES 

O desempate do primeiro lugar é feito por “Sudden Death 

Play Off”, no buraco 18. Para os restantes lugares não existe 

desempate. 

 
10. MARCAS DE SAÍDA 

Profissionais: Brancas; Senhoras Profissionais: Amarelas 

 
11. PRÉMIOS 

A afixar opurtunamnete. NOTA: O valor total dos 

prémios monetários é baseado em 60 jogadores 

inscritos pelo que se ajustará em proporção se 

este número for inferior. 

 
12. COMISSÃO TÉCNICA E ÁRBITROS 

A comissão técnica será anunciada oportunamente. 

 
Os casos omissos neste Regulamento, sem resposta na 

demais regulamentação e legislação vigente, serão 

apreciados e decididos pela Comissão Técnica.

https://t.ly/twqt
https://t.ly/5xQq
http://portal.fpg.pt/wp-content/uploads/2020/01/Hard_Card_A4_2020_jan_PT.pdf
http://portal.fpg.pt/wp-content/uploads/2020/01/Hard_Card_A4_2020_jan_PT.pdf
http://portal.fpg.pt/wp-content/uploads/2018/11/FPGolfe-regras-PT-2019-Prova-ver1.0.pdf
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DISTRIBUÍÇÃO DE PRÉMIOS MONETÁRIOS 
 

Os prémios monetários a atribuir nesta prova seguem a seguinte distribuição de acordo com a classificação: 

 

 
 

Os prémios são pagos com os impostos que a Lei Portuguesa e da União Europeia determinam relativamente ao 

IVA e ao IRS. 

 

Os jogadores com residência fiscal em Portugal, devem emitir documentação oficial (recibos verdes / Fatura / 

Fatura-Recibo) e debitar IVA se não estiverem isentos. Não estão sujeitos a retenção na fonte. 

 

Os jogadores com residência fiscal fora de Portugal devem emitir documento oficial e não devem debitar IVA. Têm 

de apresentar o  respetivo certificado de residência para evitar a retenção na fonte de 25% do valor do prémio. 

Classif. Prémio Classif. Prémio Classif. Prémio Classif. Prémio 

1 3 200,00 € 11 400,00 € 21 266,00 € 31 216,00 €

2 2 000,00 € 12 380,00 € 22 260,00 € 32 214,00 €

3 1 600,00 € 13 360,00 € 23 256,00 € 33 212,00 €

4 1 200,00 € 14 340,00 € 24 248,00 € 34 210,00 €

5 1 000,00 € 15 320,00 € 25 244,00 € 35 208,00 €

6 900,00 € 16 310,00 € 26 238,00 € 36 206,00 €

7 800,00 € 17 300,00 € 27 234,00 € 37 204,00 €

8 600,00 € 18 294,00 € 28 226,00 € 38 202,00 €

9 510,00 € 19 284,00 € 29 222,00 € 39 200,00 €

10 444,00 € 20 276,00 € 30 218,00 € 40 198,00 €


