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Pedro Freitas

Irreverente
A sustentabilidade dos investimentos estruturantes realizados no
sector do turismo nos Açores está
directamente relacionada com a
capacidade dos agente económicos
locais de criarem, desenvolverem
e consolidarem fluxos de pessoas
que cada vez mais se deslocam
motivadas por factores de natureza económica, emocional, cultural
e muitas vezes sentimental.
A tarefa da escolha de mercados
preferenciais e a alocação de recursos financeiros destinados à promoção da nossa região como destino de qualidade é tarefa bastante
técnica e dispendiosa, exigindo a
comparticipação de todas as entidades envolvidas neste complexo
processo onde a concorrência está
sempre presente.
A alteração do modelo de transporte aéreo de e para os Açores
em estudo para o próximo ano,
incorporando no sistema eventuais companhias aéreas “low-cost”
estimulará os agentes activos do
sector turístico a reflectirem sobre
actual situação e à procura de novos destinos.
Qualquer processo de liberalização abre um mundo de oportunidades mas não se comparece com
imobilismo ou falta de iniciativa
conjunta.
Novos desafios se aproximam.
Não nos resta outra opção que não
seja unirmos esforços para enchermos aviões de forma individual
(ilha Terceira) ou combinada (ilha
de São Miguel) criando condições
para que as companhias aéreas
olhem para a nossa região como
uma opção interessante de negócio. Foi assim que apareceram,
no passado recente, os nórdicos,
actualmente os alemães e periodicamente os americanos e canadianos da diáspora bem como os
portugueses continentais.
O Expresso/BPI, considerado o
melhor torneio de golfe realizado
no nosso pais, é um bom exemplo
de promoção através da realização
das finais nacionais na Região Autónoma dos Açores.
O segredo está em dar um bom
“shot” com liberalização e sem
“slice”.
Carlos Raulino
Presidente do CGIT

Pedro Freitas, Bola para os
amigos, é um jogador que
não deixa ninguém indiferente num campo de golfe.
Com swing de escola coloca a sua bola mais longe
que a grande maioria dos
seus oponentes sendo por
isso um jogador que os
outros gostam de seguir.
Aliado ao seu jogo sempre
nos limites, a irreverência
no vestir com cores vibrantes e o modo de usar
o boné ou a pala fazem
dele um personagem único. O casamento e o nascimento dos filhos deu-lhe
tranquilidade e os resultados começaram a ganhar
consistência. Será um dos
jogadores a ter em conta
para lutar pelo pódio em
todos os torneios da nova
época que se avizinha.
Como começou a jogar Golfe?

Por volta dos meus 10 anos o meu
pai começou a jogar golfe e ao fim
de semana levava-nos (a mim e
meu irmão) para o Clube de Golfe.
Não demorou muito tempo até passarmos todos os dias das férias de
verão no clube. O meu pai deixavanos às 8 da manhã, quando ia para
o trabalho, e ia-nos buscar às 6h,
quando saia. Nessa altura eramos
muitos, e todos da mesma idade,
portanto era jogar golfe e asneira
de manha à noite. Tenho de deixar
um muito obrigado ao Sr. Eduardo
Correia que, para além de excelente professor de golfe, tinha de lidar
com quase 20 miúdos todo o dia
durante as férias de verão.
Tipo de competição preferida?

Ficha Técnica

Match-play.

Azores|in|one Coordenador: Luís Mendes Colabora-

O Que pensa do nosso campo?

dores: Alvarino Pinheiro, Artur Freitas, Michael Duarte,

Gosto muito do nosso campo. Está
em muito boas condições e constante-

Francisco Rodrigues e Nuno Cabral.

mente a ser melhorado. É um campo
relativamente curto, mas com muitas
árvores que penalizam muito o erro.

neste momento, é o meu filho Francisco Maria que com quase 2 anos
de idade já acerta na bola e me pede
para jogar golfe.

O que o motiva no Golfe?

Tentar sempre fazer melhor. É um
desporto muito exigente, quer a nível técnico, quer a nível emocional. O
controlo das nossas emoções ao longo do jogo é muito difícil, e viciante.
Esta é a resposta politicamente mais
correta… mas o que me motiva mesmo no golfe é bater uma bola muito
alta, muito longe e com toda a minha
força… É MUITO BOM!
Outra grande motivação, que tenho

Como vê o futuro da modalidade na
Terceira?

O campo existe e é bom, os professores existem e são bons, é o campo
mais barato de mundo para se jogar
golfe, portanto acho que tem todas
as condições reunidas para formar
grandes campeões, como é o caso
de Artur Freitas e mais recentemente jovem promessa Ricardo Garcia,
que espero que continue a trabalhar
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Palmarés
1997
Torneio da Agualva – 1º Net Junior
Freitas há mais de 10 anos.

Club championship – 1º Gross cat.D
1998

Quais são os seus pontos fortes e
fracos como jogador?

Ponto forte é bater a bola muito
longe, que por vezes se torna num
ponto fraco pois nem sempre vai direita, e quando assim é nunca mais a
vejo! Ponto fraco sem margem para
dúvida que é o jogo de putt. Ler linhas não é de todo o meu forte. Posso contar uma pequena historia que
reflete bem as minhas qualidades
nessa vertente. Num torneio a pares,
jogava com o meu parceiro e amigo
Vasco Costa, ao buraco 15 estávamos a ver a linha para ele jogar. Eu
disse-lhe para jogar dois dedos à esquerda do buraco que ela ia cair para
a direita e entrava. Ele apontou e bateu a bola, esta saiu logo pelo lado
direito pois ele abriu a face do taco
e nisto eu digo: “NÃO…já abriste o
putt”, a bola segue o seu caminho
começa a virar à esquerda e entra no
buraco: “BOA Vasco, não era nada
disso, mas não faz mal”. Foi birdie e
acabamos por vencer esse torneio.
Qual a sua pancada preferida?

Sem dúvida alguma um drive e com
muita força.
bem. Em meu entender falta a ligação da formação para a competição
nos escalões mais altos.
Que conselhos daria aos mais
jovens?

Que se divirtam muito a jogar golfe,
inventem shots, brinquem bastante
e depois se quiserem levar a coisa mais a sério treinem como ninguém.

Qual foi a competição que lhe deu
mais gozo participar?

O Torneio “Melhor dos Melhores”,
por duas razões: 1ª Pelo formato
final de decisão do campeão, aproveito para felicitar o último campeão
e mais jovem de sempre, que com
12 anos bateu toda a concorrência
do Clube, Parabéns Ricardo Garcia.
A 2ª razão é porque é o torneio patrocinado pelo Laboratório Brum &

Qual o campo de golfe que gostou
mais de jogar?

Não joguei em muitos campos diferentes, mas o Oceanico O’conner
Course foi o que mais gostei.
Qual o(s) campo(s) de golfe que mais
gostaria de jogar?

Augusta National Golf Club e Peable
Beach.

Campeão regional Cat. C
Torneio da Agualva – Tacada mais próxima
do buraco
2001
Torneio Ilha Terceira – 2º Net
Torneio da Amizade – 3º lugar
2008
Torneio Melhor dos Melhores – 1º Net
Torneio Melhor dos Melhores – Melhor
dos melhores Net
2012
International Pairs – 3º Net
Torneio das Festas da Praia – 1º Net
Torneio das Castanhas – 5º Net
2013
Torneio de Golf Rotary – 4º Gross
Torneio das Castanhas – 2º Net
III Torneio Cardiangra – 1ºGross
Terceira Open – 2º Net
Torneio das empresas – 2º Lugar “Laboratório Brum & Freitas”
Prova Açores Golf – 1º Gross
Azores Cup – 1º Gross
Club Champioship – 1 Gross cat B
Longest Drive Melhor dos Melhores
Longest Drive Saca-Skins-G9
1º Net finalíssima Saca-Skins-G9
2014
Terceira Open – 3º Gross

O MEU SACO

Saco – Titleist
Driver – Taylor Made SLDR 460 10,5º
Madeira 3 – Taylor Made RBZ Tour 14,5º
Driving iron – Adams 19º
Ferros (4 ao Pich-Wedge) – Titleist AP2 712
Wedges (50º e 58º) – Titleist Vokey Spin Mild
Putter – Odyssey White Hot
Marca de Bolas- Titleist Pro-V1x

Nome – Pedro Brum Pacheco Toste de Freitas
Idade – 33 anos
Profissão – Farmacêutico
Naturalidade – Angra do Heroísmo
Residência – São Carlos – Angra do Heroísmo
HCP – 5,2EGA.
Família – Casado com Verónica Bettencourt Toste de Freitas, dois Filhos, Francisco Maria
e Maria Isabel Freitas.
Irmão André Brum Pacheco Toste de Freitas (Allow), também jogador de Golf (alguns
furos ainda atras, mas com futuro promissor)
Filho de Maria da Conceição Toste Brum Pacheco e João Pedro Gomes Toste de Freitas
Jogador(es) de Golfe favoritos – Tiger Woods, Rory Mclroy, Buba Watson.
Prato(s) favorito(s) – Pezinhos de coentrada à moda do pai João.
Hobbies – Jogar golfe, ginásio, tocar bateria, jogar futebol e andar de bicicleta com o
meu filho.
Livro ou autores favoritos – Não leio muito, mas por um motivo especial a biografia de
Lance Armstrong.
Filme, realizador ou actores preferidos – Actor Denzel Washington. Filme preferido ET.
Música Género cantor ou agrupamento – Gosto de quase todos os géneros musicais. Metallica será o grupo preferido.
Tv Programas Favoritos – Praticamente só vejo desporto na tv, golfe e o grande Sporting
Internet/Consolas – Internet para pesquisas e estudo, YouTube para rir e distrair. Consolas estão à espera do Francisco e da Maria.
Clube(s) de Futebol– Sporting Clube de Portugal

Taça Eduardo Correia – 1º Gross (Pedro
Freitas, André Freitas e Joao Pedro Freitas)
Club Champioship – 3º Gross cat A
Torneio Academia do Bacalhau – 2º Gross
Membro e fundador da equipe de golfe
“Lages in the Fight”, composta por: Pedro
Freitas
(Bolaris), André Freitas (Allow), José Henrique Cardoso (Cardoso), José Luís Garcia
(Ralha), Paulo Melo (Tiger Woods), Ricardo
Garcia (Ricky), Vasco Costa (Vaskão),
Fernando Vieira (Bebezinh), Pedro Xavier
(Xavi) e o nosso Capitão João Pedro Freitas
(Joãozinh).
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Torneio Lion’s 2013

Jorge Soares e Mário Lima ganham
Depois da vitória obtida em 2012
em play-off contra seu irmão Délio,
vencedor o ano transato, Jorge Soares recupera assim o título deste já
tradicional Torneio dos Lions.
Vitória clara com 37 pontos, três de
vantagem sobre o duo perseguidor
formado por Agnelo Ourique e José
Luís Garcia. Agnelo de volta à boa
forma superiorizou-se a Xailhinha
pois realizou mais dois pontos do
que este no back-nine.
Mário Lima vence em net

Mário José Lima assinalou a sua
evolução golfista no último ano
com a vitória em net com 42 pontos
sobre outro golfista que tem evoluído imenso durante 2014 e que
terminou com o mesmo número de
pontos: Rogério Ourique. O desempate para o primeiro lugar feito de
acordo com o regulamento beneficiando Mário dos seus 20 pontos
contra 19 efectuados nos últimos
nove buracos.

jorge Soares vencedor gross

agnelo ourique segundo classificado gross

josé garcia terceiro classificado gross

Bola mais Perto do Buraco #2; #14; #18 - Samuel Pamplona, João Ferreira e Mário Lima
Classificação Stableford Gross

Class.

Jogador

Pontos

1.º

Jorge Soares

37

2.º

Agnelo Ourique

34

3.º

José Luís Garcia

34

4.º

João Ferreira

32

5.º

Pedro Freitas

32
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Em terceiro ficou o jovem Diogo
Costa, a fazer uma excelente época,
terminou a um só ponto do duo da
frente. Os restantes troféus na categoria foram entregues ao veterano
João Ferreira, também 4º em gross
e a Manuel Meneses
Samuel Pamplona, João Ferreira
e Mário Lima levaram os prémios
para as bolas mais perto do buraco
ao dois, catorze e dezoito respectivamente.
Participaram nesta prova 61 golfistas, o mesmo número do ano
passado, a que se juntaram, ao almoço, membros do Lion’s Club da
Ilha Terceira para o encerramento
de uma prova, que para alem de
contar para as ordens de mérito
do Clube, destina-se a angariar
fundos para as acções dos Lions.
Manuel Amaral, presidente dos
Lion’s da Ilha Terceira, para alem
de agradecer à organização e aos
participantes, destacou a obra filantrópica dos Lions.

Mário lima vencedor net

João Ferreira quarto classificado net

rogério ourique segundo lugar net

manuel meneses quinto classificado net

Classificação Stableford net

Class.

Jogador

Pontos

1.º

Mário Lima

42

2.º

Rogério Ourique

42

3.º

Diogo Costa

41

4.º

João Ferreira

39

5.º

Manuel Meneses

38

diogo costa terceiro lugar net
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Expresso BPI Golf Cup 2014

Qualificações Regionais nas Furnas
O Expresso BPI Golf Cup é o maior
torneio de empresas a nível nacional.
São disputadas várias qualificações
pelas regiões do País com o objetivo
de apurar os finalistas para a grande
final nacional, que habitualmente é
disputada nos Açores e que este ano
será realizada no Campo das Furnas.
Após esta Final será jogada uma Finalíssima no Vidago Palace Golf Club.
À semelhança dos anos anteriores as
qualificações da Região Açores disputaram-se na ilha de São Miguel,
nomeadamente no Campo das Furnas, e contaram como sempre com a
presença de equipas da Ilha Terceira, este ano representada pelas Empresas: Açoreana Seguros, Oculista
Cabral, Casa Cristal e J. L. Machado
(Vencedora do Torneio das Empresas
da Ilha Terceira de 2014).
No sábado, as 20 Empresas inscritas
disputaram a qualificação para as
meias-finais da prova que foi jogada
no domingo pelas 11 equipas apuradas (as 10 melhores classificadas,
a que se juntou mais uma apurada
através de sorteio) e que deu acesso
à final nacional a duas equipas dos
Açores.
No final dos 18 buracos do desafiante
Campo das Furnas o primeiro lugar
pertencia à equipa BPI com um total
de 83 pontos, seguida da MB/A. V.
MICAELENSE com 82 pontos e no
terceiro lugar a empresa MARKA totalizava os mesmos 82 pontos. Esta
equipa conta com a presença do incontornável Brás Linhares do Clube
de Golfe da Ilha Terceira, que em
parceria com José Carlos Agrellos
conseguiram uma excelente marca
de 42 pontos! A outra dupla também
com o terceirense Paulo Santos que
faz equipa com Vitor Cruz fizeram 40
pontos.
No quarto lugar classificou-se a Empresa Oculista Cabral oriunda da
Ilha Terceira, com total de 80 pontos, premiando assim a excelente volta de golfe das suas duplas formadas
por Nuno Cabral/ Berto Cabral (41

casa cristal

Oculista cabral

pontos) e Paulo Quadros/Alvarino
Pinheiro (39 pontos).
Também com um resultado de relevo
a Equipa Casa Cristal da Ilha Terceira atingiu os 78 pontos alcançando
através de uma sólida volta das suas
duplas, Paulo Pinto/Rodrigo Rodrigues (40 pontos) e Rui Fonseca/José
Luciano Costa (38 pontos), o 9º lugar
que lhes dava o acesso à meia- final
de domingo.
De realçar o grande shot executado
por Carlos Raulino da Empresa Açoreana Seguros que ganhou o prémio
mais perto do buraco nº16.
Um prémio de consolação para esta
equipa que não conseguiu potencializar todo o seu jogo durante a volta
de qualificação. O 12º lugar alcançando pelas duplas Paulo Rocha/
Carlos Raulino (35 pontos) e Vasco
Rocha/Rui Azevedo (38 pontos) não
refletiu o jogo e a capacidade desta
experiente equipa. Com toda a certeza em edições futuras voltarão aos
bons resultados que nos habituaram
no passado recente.
A equipa J. L. Machado, vencedora
do Torneio das Empresas da Ilha Terceira de 2014, alinhando nessa altura
com a designação de InforHouse também não conseguiu atingir o objectivo de ultrapassar o cut. As duplas

açoreana seguros

Alexandre Paulo/ Emanuel Sousa (36
pontos) e Tiago Paulo / Amilcar Melo
(33 pontos) acusaram de alguma forma o desconhecimento de alguns dos
seus elementos do percurso das Furnas. Certamente que com mais conhecimento do campo e em outras participações a sua prestação será outra.
No domingo as meias- finais foram
disputadas em condições meteorológicas mais difíceis com o campo a
apresentar-se muito pesado.
A vitória voltou a sorrir à Equipa BPI
com um total de 82 pontos seguida
novamente da Empresa MB/A. V.
MICAELENSE com 79 pontos. Estas
duas Empresas irão assim disputar
em representação dos Açores a Final

carlos raulino closest to the pin #16

jl machado

Nacional nos dias 14 e 15 de Novembro no Campo das Furnas.
Quanto às equipas terceirenses presentes nas meias-finais, a Oculista
Cabral voltou a obter uma classificação dentro do top 5 (alcançando o 5º
lugar) descendo assim uma posição
em relação ao dia anterior alcançando 72 pontos, com a dupla Nuno Cabral / Berto Cabral a obter 39 pontos
e a dupla Paulo Quadros / Alvarino
Pinheiro 33 pontos.
A empresa Casa Cristal alcançou o
8º lugar, subindo um posto em relação ao dia anterior com os resultados
alcançados por Paulo Pinto/Rodrigo
Rodrigues (37 pontos) e Rui Fonseca / José Luciano Costa (34 pontos)
a manterem uma confortável posição
para esta equipa.
De realçar o excelente espirito presente entre todas as equipas terceirenses presentes nas Furnas durante
este especial fim-de-semana de golfe.
Apesar do carisma competitivo do
Expresso BPI Golf Cup, a boa disposição, a solidariedade e a amizade
estiveram sempre presentes nos convívios entre os elementos das várias
equipas.
Para o ano há mais! Com o gostinho
especial da Final Nacional se disputar
no Clube de Golfe da Ilha Terceira.
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1º Encontro das Escolas de Golfe 2014

O futuro mora aqui
Nunes. Desta vez levou a melhor o
ex-vice-campeão nacional de sub-12
Ricardo Garcia. No final do primeiro dia a vantagem era mínima para
Xailinha, mas uma prestação menos
positiva de Tiago no dia derradeiro
permitiu ao Agualvense uma vitória
folgada. Destaque ainda para a prestação de João Gouveia no segundo
dia e para Diogo Costa, novato nestas
andanças e que deixou excelentes indicações.
Luís Índio ganha nos sub-10

Num escalão que a maioria dos inscritos eram meninas, ganhou o único
rapaz em prova. A prova neste escalão foi disputada em stableford nove
buracos em cada dia. Luís Figueiredo
Índio dominou realizando uma boa
prova. Ivete Rodrigues e Sofia Nunes
fecharam o pódio.

golfista jovens açorianos

Apesar de um número escasso de
atletas disputou-se o 1º Encontro das
Escolas de Golfe 2014 no campo das
Fajãs da Agualva na Ilha Terceira nos
dias 4 e 5 de Outubro.
Este torneio radiografou na sua plenitude o estado do golfe açoriano de
formação: temos três ou quatro atletas de classe nacional e depois um
fosso para os outros.
É preciso uma nova capacidade de
recrutamento e novas metodologias
de trabalho. Enquanto no golfe ainda se treina duas vezes por semana,
noutras modalidades efetuam-se dois

treinos diários. Por isso é necessário
que os dirigentes, os profissionais de
golfe, os pais e os jovens golfistas arranjem fórmulas de intensificação do
treino de modo a que os atletas sejam
capazes de atingir os resultados que
lhes permitam aceder aos patamares
cimeiros.

sendo o único jogador que averbou
resultados na casa das setenta pancadas vencendo destacadamente. Boas
provas de Francisco Abreu e de Diogo Costa tendo o terceirense apresentado uma nítida evolução em relação
ao ano anterior.
Ricardo Garcia vence
Tiago Nunes nos sub-14

Miguel Rodrigues vence
com clareza nos sub-18

O simpático canhoto micaelense,
Miguel Rodrigues, que o ano passado foi um dos terceiros classificados
no “nacional” passeou a sua classe

Esta é talvez a classe mais interessante da formação açoriana fruto da rivalidade no campo e na amizade depois
da competição entre o terceirense
Ricardo Garcia e o micaelense Tiago

Sub-18

Sub-14

Sub-12

Classificação Sub-18
Class.

clube

Jogador

D1

D2

Pontos

1.º

VerdeGolfe

Miguel Rodrigues

79

76

155

2.º

VerdeGolfe

Francisco Abreu

82

85

168

3.º

CGIT

Diogo Costa

84

88

172

4.º

VerdeGolfe

Virgilio Ferreira

122

109

231

Classificação Sub-14
Class.

clube

Jogador

D1

D2

Pontos

1.º

CGIT

Ricardo Garcia

82

80

162

2.º

VerdeGolfe

Tiago Nunes

83

92

175

Class.

clube

Jogador

D1

D2

Pontos

3.º

VerdeGolfe

João Gouveia

94

85

179

1.º

VerdeGolfe

Luís Indio

19

18

37

4.º

CGIT

Diogo Ávila

94

96

190

2.º

VerdeGolfe

Ivete Rodrigues

16

16

32

5.º

VerdeGolfe

Francisco Rocha

103

119

222

3.º

CGIT

Sofia Nunes

13

8

21

6.º

VerdeGolfe

Diogo Alves

124

109

233

4.º

VerdeGolfe

Lara Rebelo

1

3

4

Classificação Sub-12
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participações nacionais

Pai e filho representam o clube
José Luís Garcia, Ricardo Garcia e
Rodrigo Rodrigues foram os atletas
federados no CGIT que estiveram
presentes e classificaram-se respectivamente em 38º, 42º e 65º, não logrando fazer o cut. Francisco Costa Matos
e Rigoberto Oliveira avançaram para
a segunda fase após terem obtido as
16ª e 29ª posições, tendo o primeiro
atingido os oitavos de final enquanto o
segundo se ficou pela primeira ronda.
Miguel Rodrigues, Tiago Nunes 39º e
45º respectivamente foram os outros
representantes da ilha verde.
Atividade profissional

Disputada na Aroeira a Taça da Federação contou com a presença de
sete jogadores açorianos em representação dos dois clubes em atividade entre os 72 inscritos. A taça é

disputada em duas fases. Primeiro
uma competição de dois dias em
stroke-play com um cut e que determina o draw para a fase de matchplay a eliminar.

Artur Freitas participou pela primeira vez e a convite da PGA Portugal no
Unicredit PGA Professional Championship of Europe, na Bulgária,
prova reservada a profissionais (treinadores) de clubes. Depois de um
bom começo realizou uma prova de
mais a menos terminando longe dos
seus objetivos, em 35º entre 46 participantes. O algarvio Hugo Santos
venceu pela terceira vez esta prova.
Artur Freitas e Michael Duarte participaram na Quinta do Peru na Taça PGA
Portugal Better Ball onde foram sextos entre os dez pares participantes.

As dicas dos profissionais

A minha
melhor pancada
César
Areias

HCP: 18,4
“ Foi no buraco nº 3,
numa terça feira de
carnaval. Ia a jogar
com o meu padrinho
e bati um drive para
o rough da direita aí
a uns duzentos metros para o green! Na altura pedi a meu
padrinho para ir à zona dos 100 metros
para ver se tinha alguém no green”.
Bati com o híbrido e a bola saiu muito
bem e senti que tinha sido uma grande
pancada. Meu tio disse-me que a bola
tinha passado o green e eu fui lá procurar a bola e ele ficou no green a rir-se,
depois chamou-me e disse-me para ir
ver dentro do buraco. A bola estava lá,
era a bola mais velha que eu tinha no
saco, uma Nike que ainda hoje guardo.
Tinha feito um Albatroz!”

O meu
hole-in-one
josé
carlos azevedo

HCP: 6,4
“Estava a jogar com
um moço da califórnia e ao catorze com
um ferro 4, a bola
deu o primeiro salto
antes do buraco e
depois desapareceu,
mas veio a emoção da bola estar dentro”.

com Michael Duarte e Artur Freitas

“Divots” marcas de roda de tractor, zonas sem relva, etc… (R13)

Bola de desaparecida na areia (R12)

Se a bola se encontrar numa má posição que não esteja expressamente especificada nas regras, terá de jogar a bola
tal como está, a não ser que a declare in jogável (com uma
pancada de penalidade).

Se não consegue encontrar a bola mas claramente viu que
entrou no bunker, provavelmente a mesma estará enterrada.
É permitido mover e escavar a areia para localizar a bola.
Se a bola se mover no processo, recolocar no sítio original,
sem penalidade. Recreando o lie original.

Margem do Bumker

Bola danificada (R5)

A bola encontra-se no bunker quando a mesma tocar na
areia.
Áreas de relva dentro do bunker não são consideradas parte
do obstáculo.

Se a bola está danificada, deformada ou visivelmente alterada (não apenas riscada), pode substituí-la. Informe o seu
marcador e dê-lhe oportunidade de verificar a bola. De outra
forma será penalizado em 1 pancada.
NB: Este procedimento é permitido em todo o campo mas
na prática é mais usual no green.

Pancadas
incríveis
fernando
fernandes
HCP: 24,4

“Esta semana ao 17
fiz uma “chipa” de
trás da areia do lado
direito e a bola foi
direita ao buraco e
deu um birdie! Usei
o sand-wedge a bola
saltou no green rolou e entrou.”

www.facebook.com/golfe.terceira

