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Regulamento de Equipas do  

Xira Golfe 

 

Este Regulamento aplica-se 

aos jogadores que 

representem o Xira Golfe em 

competições de Equipas e à 

forma como os jogadores são 

selecionados. 

Sempre que seja necessário 

constituir uma Equipa de 

jogadores que representem o 

Xira Golfe numa competição, 

devem ser seguidos os 

seguintes princípios: 

1. Sobre a participação da 
equipa representante do 
Xira Golfe 

As equipas do Xira Golfe são 

constituídas em regra, por 

sócios do Clube com Quotas 

em dia e com Handicap Ativo. 

A Direcção procurará apoiar 

os custos de inscrição, de 

Green Fee e da refeição que 

esteja associada à 

competição. Este apoio 

poderá ter a forma de 

comparticipação dos custos 

ficando, nesse caso, uma 

parte a cargo de cada jogador. 

2. Sobre a seleção de 
jogadores para a equipa 
representante do Xira 
Golfe 

A seleção dos jogadores e a 

ordenação dos mesmos para 

integrarem a equipa é 

efetuada pelo Capitão do 

Clube, pelo Vice Capitão em 

sua substituição, pelo 

Presidente do Clube no 

impedimento daqueles e 

finalmente pela Direção como 

último recurso. 

Os jogadores são convidados 

pelo Capitão do Clube a 

integrarem a equipa e, sendo 

sócios, devem procurar 

aceitar o convite e suportar os 

custos respetivos. O jogador 

convidado pode recusar o 

convite, mas deve apresentar 

uma razão explicativa que 

pode revestir apenas a forma 

verbal. 

Para a seleção dos jogadores 

o Capitão do Clube terá em 

conta o seguinte: 

 Os jogadores são 
selecionados a partir da 
ordenação mais recente do 
Ranking Xira Golfe com as 
condicionantes adequadas 
ao Regulamento da Prova; 

 Compete ao Capitão do 
Clube designar, por sua 
escolha pessoal e se assim 
o entender, 1 ou 2 
jogadores para integrarem 
a Equipa. Será 1 jogador 
para equipas de até 6 
elementos, ou 2 jogadores 

para equipas de 7 ou mais 
elementos. 

 Realizar qualquer 
ordenação que seja 
necessária de entre os 
jogadores selecionados. 

3. Sobre a participação na 
competição 

O jogador que aceita integrar 

uma equipa do Xira Golfe, 

deve: 

 Seguir as orientações do 
capitão da equipa 
(incluindo o que está 
estabelecido no Guia do 
Capitão) e nomeadamente: 
o Estar no Checkin à hora 

e minuto indicado pelo 
Capitão; 

o Usar o vestuário 
indicado pelo Capitão; 

o Jogar na posição e 
modalidade que o 
Capitão lhe indicar; 

o Informar o Capitão e 
outros elementos da 
equipa sobre o seu 
resultado. 

 Suportar os custos que 
estiverem a cargo dos 
jogadores; 

 Participar no 19º buraco 
que esteja previsto após a 
volta. 

 

A DIRECÇÃO

 


