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Campeonato XIRA 

Royal Óbidos, 12 de Julho de 2020 

Normas a seguir e Regras Locais 

 

Inscrições: 

As inscrições estão abertas e já estão mais de 30 sócios inscritos e outros ainda se podem inscrever! 

Regras Gerais em vigor: 

Todos os jogadores devem ter presente o HARD CARD do Xira Golfe com as nossas Regras de Aplicação 

Permanente e o Código de Conduta.  

Todos os jogadores devem aplicar e fazer aplicar as regras de distanciamento social em vigor, as Regras do 

Golfe, os Regulamentos do Xira Golfe. 

Pagamento antecipado das inscrições por MB: 

Cada jogador inscrito vai receber por email as referências Multibanco para proceder ao seu pagamento, 

incluindo o valor do Buggy se tiver sido pedido com a inscrição.  

O pagamento deve ser efectuado, tanto quanto possível, até ao fim da tarde de 6ªfeira. O pagamento 

antecipado por MB, reduz significativamente o tempo de permanência na secretaria do Clube para check-in. 

Quem tenha pago e não possa depois comparecer na prova por razão justificada, ficará com crédito para 

inscrição numa prova futura. O pré-aviso de ausência é obrigatório. 

Buggys: 

Os Buggys podem ser partilhados por co-habitantes, familiares, ou quem chegue no mesmo carro 

(30€/Buggy). 

Podem ser pagos junto com a inscrição caso tenha sido indicado na mesma. Em alternativa (não aconselhada), 

podem ser pagos na secretaria. 

Draw:  

O draw será elaborado com saídas em linha, pelos Tee 1 e Tee 10, maioritariamente a 3 jogadores e será 

publicado ao fim do dia de sexta feira, mas só será definitivo e oficial na tarde de sábado. Draw neste link. 

Checkin: 

Os jogadores que tenham feito o pagamento antecipado (recomendado) podem seguir diretamente para o 

seu Tee de saída onde o cartão lhe será entregue pelo Starter. 

Os jogadores com pagamentos a efetuar (não recomendado) podem fazê-lo no balcão da secretaria onde o 

uso de máscara é obrigatório. 

O campo agradece que eventuais pagamentos sejam sempre que possível, feitos por multibanco. 

https://docs.google.com/spreadsheets/u/0/d/1eAp86wXCOJWrgds80K4R8y-OT8G-PK_SULNVQxQiZE8/htmlembed/sheet?gid=1329312196
https://e96ce492-8bca-47c1-9a15-8370ad003071.filesusr.com/ugd/b39ce9_aebc300b68ca477f82b034c8b7c5acfd.pdf
https://scoring-pt.datagolf.pt/scripts/draw.asp?club=130&tourn=10126&round_number=1
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Chegada ao Tee de saída: 

Os cartões de jogo são entregues no Tee de saída pelo Starter. Os cartões não são para trocar nem para 

assinar, nem para entregar, devendo o jogador tomar nota obrigatória do seu resultado e do jogador que 

marca, da forma que melhor entender. 

Os jogadores devem chegar ao Tee de saída entre 5 a 10 minutos antes da hora marcada, mas nunca depois da 

mesma. 

Durante o jogo: 

Não há troca de cartões! Em cada formação os jogadores combinam, antes de iniciar a volta, quem marca 

quem. Cada jogador regista o seu resultado e o do jogador que marca. Sugere-se que o faça no cartão de jogo, 

em colunas bem identificadas com o nome de cada um! 

Todos os jogadores devem ter em conta as Regras Locais especificas do Campo apresentadas mais adiante. 

Por imposição da FPG para voltas válidas para handicap, para além de os buracos serem terminados com a 

bola dentro do buraco, as bolas nos Bunkers têm de ser jogadas como estiverem.  

Se um jogador deixar uma pegada profunda no bunker que não consiga alisar com os pés, pode ligar ao clube 

para que a manutenção repare o dano (262 965 220). 

Buggy Bar e almoço: 

O campo vai ter o buggy bar a circular pelo campo no próximo domingo. 

O campo sugere o menu do dia por 14,50€, para os jogadores que queiram almoçar no clubhouse: 

Frango biológico com batatinha frita salteada com ervas e molho de manteiga e limão.  1Bebida&Café. 

Após a volta: 

Imediatamente após o fim da volta, todos os jogadores da formação devem dirigir-se ao mesmo tempo à mesa 

de entrega de resultados situada por baixo do deck do Club House. 

Mantendo distâncias de segurança, aguardam que a mesa esteja livre para se aproximarem.  

Cada um anuncia o nome do jogador que marcou e resultados que lhe registou. O visado, confirma ou 

esclarece eventuais duvidas! 

Anúncio de resultados, premiados e Campeões 

Pelas 18h00 terá lugar um Tômbola pela plataforma Zoom durante a qual os resultados serão anunciados, os 

premiados na prova e os Títulos de Campeões atríbuídos. Link para a Tômbola. 

https://videoconf-colibri.zoom.us/j/95458645887


 
 3/3 

 

 
 

 


