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Norberto arruda

paixão pelo nosso campo

Como ComEçou a joGar GolfE?
Comecei a jogar golfe quando vim 
aqui para o golfe de caddy com a ida-
de de 10 anos. Interrompi depois por 
um período de cinco, seis anos após 
ter deixado de ser caddy aos 18 anos 
e recomecei quando fui viver para o 
Canadá. Voltei do Canadá há 10 anos 
e continuei sempre a jogar cá.

Tipo dE CompETição prEfErida?
Medal play pois conta todas as pan-

cadas.

o quE pEnSa do noSSo Campo?
O nosso campo é bestial! Espetacular, 
está bem conservado e é difícil. Mes-
mo conhecendo o campo é difícil.

o quE o moTiva no GolfE?
O convívio, o verde, o ar fresco, o 
puxar pela gente que tentamos sem-
pre fazer o melhor... e que nunca 
sai o melhor!

Como vê o fuTuro da modalidadE 
na TErCEira?
Acho que está um bocadinho com-
plicado pois vê-se pouca malta nova 
na iniciação. Apesar de termos al-
guns miúdos, depois quando eles 
estão entre os 17 e os vinte e tal 
anos vão estudar para fora, traba-
lhar ou mesmo namorar e desapare-
cem. Mas acho que ainda consegui-
mos manter o golfe ativo.

quE ConSElhoS daria aoS maiS 
jovEnS?
Este é um desporto bom e que tem 
que se ter cabeça. Tivemos miúdos 
cá que quando chegaram eram mui-
to cabeça no ar e depois acalmaram. 
É um jogo mental.

qual a CompETição quE lhE dEu maiS 
Gozo parTiCipar?
O Melhor dos Melhores e o Pro-Am. 
No Pro-Am vem pessoal de fora, há 
mais competição, fazem-se novas 
amizades e por isso é a minha pre-
ferida.

quaiS São oS SEuS ponToS forTES E 

Num contexto internacional bastan-
te atípico, combinando arrefecimen-
to generalizado das economias com 
elevado nível de insegurança, onde 
a Europa se enquadra, perspectiva 
tempo anémico e mais exigência 
para quem quer sobreviver ou im-
por-se como espaços de interesse.
Os Açores estão na moda e pode 
beneficiar de instabilidade politica 
e insegurança que paira por muitos 
países, influenciando as opções e 
decisões de viajar para os consumi-
dores de turismo.
Decididamente o turismo é um 
sector com melhor potencial para 
as nossas ilhas, bastante para tal 
verificar o impacto que a abertura 
do espaço aéreo representou para a 
afluência de novos visitantes a esta 
Região Autónoma.
A ilha Terceira tem também uma 
palavra a dizer sobre este processo 
de desenvolvimento, desde que as-
sim o entenda e se empenhe.
Precisamos de novas iniciativas, 
de congregar a nossa juventude no 
sentido da cultura turística e do 
empreendedorismo permitindo as-
sim transpor para quem nos visita 
o bem receber tradicional desta co-
munidade.
O Clube de Golfe da Ilha Terceira 
em parceria com os ilhas de Valor 
vem levando uma mensagem de 
abertura da nosso organização a to-
dos aqueles que ativamente promo-
vem o sector do turismo e prepara-
se para oferecer novas valências que 
qualifiquem a oferta turística.
Aproxima-se o verão e os grandes 
torneios que habitualmente orga-
nizamos esperando mais uma vez 
realizar eventos de aproximação de 
golfistas de todo o mundo e contri-
buindo para a sustentabilidade das 
empresas locais.
Termino parafraseando Roberr 
Lynd “é quase impossível lembrar 
o lugar trágico que é este mundo, 
quando estamos a jogar golfe”.
Venha experimentar.

Carlos Raulino
Presidente do CGIT

Azores|in|one Coordenador: Luís Mendes Colaboradores: 

Alvarino Pinheiro, Artur Freitas, Michael Duarte, Francisco 

Rodrigues e Aguinaldo Antunes. 

Ficha Técnica

Os calções, usa-os quase todo o ano, e o cabelo cortado 
muito rente são imagem de marca de Norberto Arruda, 
mais um ex-caddy que continua apaixonado pela mo-
dalidade. Como jogador é o que se costuma dizer um 
jogador de engate, capaz de nos dias sim pulverizar o 
campo, mas em outros obter resultados abaixo das suas 
expectativas. Apesar de gostar de sentir a adrenalina do 
drive, é preciso com os ferros, que já lhe possibilitaram 
por diversas vezes vencer prémios de closest to the pin. 
Quando fala do nosso campo os seus olhos brilham.
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Norberto arruda

paixão pelo nosso campo

fraCoS Como joGador?
Neste momento estou a jogar mui-
to razoavelmente com o putter e o 
meu ponto mais fraco é o chipping.

qual a Sua panCada prEfErida?

Gosto de bater o Drive, pela distân-
cia, por aquela adrenalina de passar 
em certos sítios, mas também gosto 
da pancada para o green onde temos 
a ambição de colocar a bola sempre 
o mais perto possível da bandeira.

qual o Campo dE GolfE quE maiS 
GoSTou dE joGar?
Para ser muito sincero, eu já joguei 
em vários campos, principalmen-
te no Canadá, mas não há campo 
como o nosso.

qual o(S) Campo(S) dE GolfE quE 
maiS GoSTaria dE joGar?
Saint Andrews, onde se disputa 
o The Open, pois é um campo 
antigo, com muita história e di-
ferente.

Nome – Norberto José Nunes Arruda

idade – 46 anos

Profissão – Encarregado da secção de Engenharia Cívil 

na base americana das Lajes

Naturalidade – Agualva, Praia da Vitória

Residência – Agualva, Praia da Vitória

hcp – 13,3

família –  Casado, três filhos 

Jogador(es) de Golfe favoritos: Rory Mcllroy, Greg Norma, Jack Nicklaus

Prato(s) favorito(s): Polvo e bacalhau

Hobbies – Rádio amadorismo, touradas e futebol

Filme, realizador ou actores preferidos  – Filmes de ficção, romance e de cowboys

Música Género cantor ou agrupamento  – Pink Floyd e também música clássica

Tv Programas Favoritos: Canal Discovery, filmes, futebol e golfe

Inernet/Consolas: Facebook e Google

Clube(s) de Futebol: Sport Lisboa e Benfica

palmarés (resumido)

Festas da Praia 2007 
– Closest to the pin #14

Festas da Praia 2012
 – 2º net

Pro-Am 2012 
– 3º com André Medeiros

Rotários 2013 
– 1º net

Melhor dos Melhores 2014 
– Closest to the pin

Sical 2014 
- Closest to the pin

International Pairs Terceira 

2015 
– 1º par com Emerson 

Arruda

Festas da Praia 2015 
– 5º net

Reis 2016 
– 3º gross com Rui Lourenço

O MEU SACO
saco - callaway

driver – cleaveland 10.5 reg.

madeira 3 – Allien

ferros (4 – 52º) – callaway X-hot

Wedges (52º e 64º) – callaway e 

goliath

putter – ping cu5

marca de bolas - titleist pro v
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Class. Jogador Gross

1.º Paulo Barcelos 72

2.º Jorge Soares 73

3.º Pedro Freitas 74

4.º Ricardo Garcia 75

5.º Joel Neto 78

Melhor dos Melhores” laboratórIo bruM e FreItas, lda. – Fase regular

Paulo Barcelos e Emerson Arruda vencem

CLASSIFICAçãO  GROSS

O “Melhor dos Melhores” Labora-
tório Brum e Freitas, Lda., uma das 
provas mais acarinhadas do Clube 
de Golfe da Ilha Terceira, começou 
com um tempo que ameaçava chu-
va, mas que não passou de ameaça, 
tendo o sol depois abrilhantado o 
melhor jogo dos 86 golfistas pre-
sentes.
Esta prova, de características muito 
especiais, tem duas fases competi-
tivas. A primeira decorre como um 
torneio normal. Segue-se o habitu-
al almoço, nas excelentes instala-
ções do clube, com a distribuição 
dos prémios. Realiza-se então uma 
segunda competição de 5 buracos 
para apurar o Melhor dos Melhores 
gross e net, onde participam so-
mente os primeiros 5 classificados 
(gross e net), divididos em 2 gru-
pos, que são sempre acompanhados 
por muito público e grande parte 
dos jogadores que participaram na 
fase regular.

PAULO BARCELOS NO PAR DO CAMPO
Terminado os 18 buracos regula-

mentares Paulo Barcelos igualava o 
par do campo e era o vencedor des-
ta fase. Jorge Soares fez mais uma 
pancada e subiu um lugar na clas-
sificação em relação a 2015. A duas 
pancadas do vencedor ficou Pedro 
Freitas  e com mais uma do que este 
o jovem Ricardo Garcia , completou 
o lote dos cinco primeiros, uma das 
surpresas da prova: Joel Neto, com 
78 pancadas.

EMERSON ARRUDA vENCE
CONFORTAvELMENTE
O jovem Emerson Arruda realizou 
uma das suas exibições mais consis-
tentes e venceu destacadamente com 
65 pancadas net. A cinco shots deste 
ficou Roberto Martins que brilhou o 
ano passado. Fernando Vieira, José 
Gabriel Melo e Larry Correia, todos 
com 75 pancadas completaram o 
lote daqueles que iriam disputar a 
fase final nesta categoria.
Paulo Miguel Nunes venceu o lon-
gest drive ao buraco #9, enquanto 
José Luís Magalhães colocava a bola 
mais perto do buraco ao #18.

PREMIADOS GROSS PREMIADOS NET

CLOSEST TO THE PIN  

EMERSON ARRUDA E PAULO BARCELOS  vencem fase regular
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PREMIADOS NET PREMIADOS GROSS

“ o Melhor dos Melhores” - laboratórIo bruM e FreItas, lda 

Jorge Soares e Larry Duarte 
foram os Melhores

Class. Jogador Net

1.º Emerson Arruda 65

2.º Roberto Martins 70

3.º Fernando Vieira 71

4.º José Gabriel Melo 71

5.º Larry Duarte 71

CLASSIFICAçãO  NET

Após o almoço e primeira distribui-
ção de prémios tinha início a fase 
mais empolgante do “Melhor dos 
Melhores” Laboratório Brum e Frei-
tas, Lda: a atribuição dos títulos de 
melhor jogador gross e net, com mui-
tos golfistas e amantes da modalida-
de a acompanharem os dois grupos.

JORGE SOARES vENCE JOEL NETO 
EM PLAy-OFF
Este ano os cinco buracos não ser-

viram para coroar “O Melhor” e Jor-
ge Soares teve que suar para vencer 
aquele que era apontado como o me-
nos favorito, o escritor e jornalista 
Joel Neto, o único entre os cinco que 
nunca tinha disputado esta fase fi-
nal. Só depois de 2 buracos de play-
off é que foi encontrado o vencedor.
Jorge Soares tinha começado mal 
com um bogey, mas com um birdie 
ao #3 colocava-se novamente no par 
do campo, que manteria até final.

A sensação desta fase foi Joel Neto 
que jogando o seu jogo e com um put-
ter extra-hot registou tudo pares.
Ricardo Garcia que há dois anos ti-
nha sido o mais novo vencedor des-
ta fase com apenas 12 anos, desta 
vez não conseguiu ir além do tercei-
ro lugar fruto dos bogies efectuados 
nos pares 3 e 5.
Paulo Barcelos era apontado como o 
grande favorito, mas pareceu afetado 
pelo bogey ao primeiro buraco. Um 

duplo no par quatro seguinte tirou-o 
definitivamente da luta pela vitória.
Pedro Freitas teve um percurso seme-
lhante ao de Barcelos com exceção do 
último buraco onde já desmoralizado 
terminava com mais um duplo. 

LARRy DUARTE SEMPRE NA FRENTE
Larry Duarte, em dia de aniversá-
rio, colocou-se na frente desde o 
primeiro buraco e nem o fato de ser 
a par de Fernando Vieira o que ti-
nha menos pontos para “gastar” o 
intimidou. Quatro pares seguidos 
deram-lhe a vantagem suficiente 
para poder fazer um bogey ao #18 e 
ainda lhe sobrarem duas pancadas 
net de avanço.
Os seus mais diretos opositores foram 
Fernando Vieira, que começou mal 
com 3 bogies seguidos (gross) seguido 
de dois pares e José Gabriel Melo que 
efetuou 3 pares e um birdie (todos 
net) mas que faria um triplo no único 
buraco em que não tinha ponto e que 
lhe condicionou o score final.
Roberto Martins fez uma prova abai-
xo do esperado e fez o único duplo 
registado no #1 e que lhe afetou 
a sua confiança para os restantes 
buracos. O mais jovem de todos e 
vencedor destacado da fase regular, 
Emerson Arruda, embora tivesse 
pontos em todos os buracos, sentiu 
a pressão e foi último nesta fase.

JORGE SOARES E LARRy DUARTE  os melhores



25.abr.2016 DIÁRIO INSULARgolfe|VI|

luto

rigoberto oliveira vítima de Avc

Conheci Rigoberto quando entrá-
mos, ambos, no IST nos anos oitenta 
do século passado. Mudei de curso, 
o Rigo fez a tropa, julgo eu, e perde-
mo-nos de vista. Só alguns anos mais 

tardes é que nos reencontrámos, via 
golfe e a partir daí mantivemos con-
tactos regulares. Por isso foi com 
choque que no dia 21 no facebook 
comecei a ouvir rumores sobre a sua 

Entrada: trilogia de sabores - ouriço gratinado, vasito de atum e salada de camarão

Saudável: polvo panado com risoto de ervilha e espargos

Peixe: alcatra de polvo

Prato de carne: pata confitado com migas de alho francês

Sobremesa: crepe de maça com gelado de baunilha regado 

com licor de amora e morangos

eventual morte que, infelizmente, se 
veria verificar dois dias depois.
Queria transmitir em nome pessoal, 
da direção do CGIT e dos jogadores 
desta ilha as condolências à sua fa-
mília publicando neste nosso jornal 
de golfe o texto, adaptado, com que 
o site Golf Tatoo o homenageou no 
dia da sua morte. 

Luís Elmiro Mendes

Rigoberto Oliveira, um dos melhores 
golfistas açorianos de sempre, faleceu 
no dia 23 de Março em Lisboa, onde 
residia há algum tempo, sendo dire-
tor de fábrica na Cimpor. Tinha sido 
acometido de um AVC na segunda-
feira à noite. Além de um grande jo-
gador amador, um sólido 2,5 de han-
dicap, era um homem genuíno, bom. 
Faria 52 anos a 1 de Julho. Deixa a 
mulher, Midia, e três filhos, Bárbara, 
Matilde e Rigoberto júnior. 
Membro do Verdegolf Country, vá-
rias vezes campeão regional indivi-
dual dos Açores, também se mostra-
va a nível nacional: nas últimas três 
edições do Campeonato Nacional 
Mid-Amateur BPI, terminou sem-
pre entre os 10 primeiros; fez ainda 

parte da equipa da Verdegolf que foi 
vice-campeã nacional de clubes mid-
amateur em 2008 e 2010 e 2011, en-
tre outras participações de relevo.
E até entre profissionais dava cartas: 
em Outubro de 2013 foi quinto no 
Açores PGA Open, do PGA Portugal 
Tour, no seu primeiro torneio de-
pois de ter estado três meses parado 
por lesão.
O Expresso BPI Golf Cup, habi-
tuara-se a tê-lo como um dos seus 
melhores jogadores, integrado tam-
bém numa das melhores equipas do 
evento, o BPI Açores, campeão em 
2008 e 2009 e com várias presenças 
na Final Nacional, a última em No-
vembro de 2015.
 “Era um grande amigo, um grande 
jogador, tudo de bom. Tenho gran-
des memórias junto dele, jogámos 
muito golfe juntos, não só nos Aço-
res, na Escócia, em Espanha e em vá-
rios campos do continente”, lamenta 
José Oliveira. 
“Como jogador de golfe”, acrescen-
ta, “foi dos melhores dos Açores, 
com um jogo já a entrar no profis-
sionalismo, um jogo muito definido 
e fluído, com muitos recursos, com-
petitivo.”
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CaMpeoNato regIoNal de Clubes MId- aMateurs

cgit revalida título

Prevista para os dias 16  e 17 de Abril 
no campo de golfe do Clube de Gol-
fe da Ilha Terceira, o Campeonato 
Regional de Clubes Mid-Amateurs, 
prova destinada a golfistas com mais 
de 30 anos e handicap inferior a 18,4, 
a prova foi reduzida ao primeiro dia 
tendo em conta as condições clima-
téricas no segundo dia de prova, à 
semelhança do que aconteceu o ano 
passado, então nas Furnas.
O poderio da equipa terceirense, 

vice-campeã nacional nos últimos 
dois anos, não teve contestação por 
parte da equipa micaelense, que no 
final da primeira jornada já perdia 
por 35 pancadas.
O único dia de prova foi disputado 
em Stroke Play e contavam para a 
classificação os cinco melhores resul-
tados dos seis golfistas que represen-
tavam o seu clube. Paulo Barcelos e 
Jorge Soares deram o mote marcando 
cada um 73 pancadas no cartão. O 

CaMpeoNato regIoNal INdIVIdual absoluto dos açores

Nico campeão

Os percursos A e B da Batalha fo-
ram testemunhas de uma alteração 
drástica no leaderbord deste campe-
onato em relação ao ano passado.
O factor casa tem sempre uma for-
te influência e se no ano de 2015 
os primeiros cinco lugares foram 
ocupados por terceirenses, este ano 
aconteceu exatamente o oposto. 
Também em termos geracionais te-

mos agora um pódio bastante mais 
jovem.
No final do primeiro dia de prova 
era no entanto o golfista do clube 
da Agualva Jorge Soares quem lide-
rava a prova com uma pancada de 
vantagem sobre o miúdo Tiago Nu-
nes e três sobre Paulo Santos.
José Nicolau Melo melhorava a sua 
prestação em cinco pancadas no 

CAMPEõES  Clube de Golfe da ilha Terceira

melhor representante da Verdegolf 
era Fernando Amado a oito pancadas 
de distância.
Pedro Fagundes (82), Brás Linha-
res (83), Pedro Freitas (84) e Agne-
lo Ourique (88) foram os restantes 
elementos da equipa terceirense, 
enquanto Luís Índio (83) Francisco 
Bettencourt (87), Bruno Mendes(89), 
José Oliveira (90) e Pedro Tomé (90) 
completaram a equipa de S. Miguel.
O Campeonato Nacional de Clubes 
Mid-Amateur – BPI terá lugar no 
campo do Lisbon Sports Club de 28 a 
29 de Maio e contará com a presença 
da equipa do CGIT.

vICE-CAMPEõES  verdeGolf Country Club

segundo dia e sagrava-se Campeão 
Regional Absoluto pela primeira 
vez. Paulo Santos, um terceirense 
radicado em S. Miguel e que repre-
senta a equipa micaelense foi se-
gundo somente a uma pancada de 
distância de Nico e trocou de posi-
ção no pódio com Tiago Nunes que 
realizava o mesmo número total de 
pancadas, mas com um pior segun-
do dia ficava assim relegado para o 
último lugar do pódio. Francisco 
Abreu foi quarto enquanto Fernan-
do Amado fechou o Top-5.

Jorge Soares, seria ainda assim o 
melhor terceirense, mas a sua me-
nor preparação física condicionou a 
sua prestação no segundo dia onde 
averbou mais nove pancadas no seu 
score em relação ao da véspera e 
descia de primeiro para sexto.
Paulo Barcelos, campeão em títu-
lo não se deslocou a S. Miguel op-
tando por se deslocar ao campo da 
Quinta do Peru, onde se disputava, 
nos mesmos dias, o Campeonato 
Nacional de Mid-Amateur onde ob-
teve um excelente terceiro lugar.

JOSé NICOLAU MELO  campeão regional

PAULO SANTOS  vice-campeão regional TIAGO NUNES  terceiro classificado
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O Campeonato Nacional Mid-Ama-
teur é uma prova reservada a amado-
res com mais de 30 anos de idade e dis-
putou-se este ano na Quinta do Peru.
O Terceirense Paulo Barcelos alcan-
çou um excelente terceiro lugar, en-
tre 93 golfistas, num campo em que 
jogava pela primeira vez. A atraves-
sar um grande momento de forma, o 
carteiro registou 153 pancadas. Ficou 
a cinco pancadas dos primeiros que 
tiveram de disputar o título em play-
off. Venceu Romeu Gonçalves sobre 
Cazal-Ribeiro.
O outro representante Açoriano foi o 
micaelense Pedro Tomé que se classi-
ficou na 59ª posição.

CaMp. NaC. MId-aMateur – bpI

Paulo Barcelos com 
excelente prestação O Artista

HOLE 19 - COM ALVARINO PINHEIRO

Bryson DeChambeau é a nova es-
trela do circuito profissional de 
golfe dos Estados Unidos da Amé-
rica, depois de ter brilhado nas 
3 primeiras voltas do Masters de 
2016, ainda como amador.
Com 22 anos foi o quinto jogador 
da história do golfe americano a 
ganhar no mesmo ano (2015), o 
campeonato do circuito universi-
tário e o campeonato nacional de 
amadores.
Mas o que faz este jogador dife-
rente de todos os outros não é até 
agora os seus feitos como amador, 
mas sim a sua postura em relação 
ao jogo. O próprio auto intitula-se 
como sendo um artista. 
É um estudioso da “ciência” do 
golfe. Escolheu estudar Física para 
entender e aperfeiçoar a mecânica 
do swing de golfe, também estu-
dou matemática e economia du-
rante o seu percurso académico. 
Desenvolveu um set de tacos úni-

co, em que todos eles têm a mes-
ma altura, o mesmo ângulo de 
“lie” e “bounce”, apenas os “lofts” 
são diferentes. No seu “laborató-
rio” testa o centro de gravidade e 
a simetria esférica das suas bolas 
de jogo. 
O seu swing também não é menos 
original, é feito mantendo sempre 
o mesmo plano e não quebra os 
pulsos. É sem dúvida um swing um 
pouco diferente daqueles que es-
tamos habituados a ver no tour…

A impressa americana está deli-
ciada com ele e caso comece a ga-
nhar torneios agora no circuito da 
PGA (ficou em 4º lugar no seu 1º 
torneio como profissional), pode 
tornar-se num caso muito sério de 
popularidade. 
Tem tudo para ser um ídolo, é ar-
rogante quanto baste, têm estilo e 
uma personalidade vencedora. É 
um jogador “fora da caixa”. Não 
é só mais um jogador com talento, 
é um artista!

UM COPO DE REGRAS 

por Aguinaldo Antunes (árbitro nacional)

Golfe – Um “copo” de Regras (13) 

Regra nº 11 – Ponto de partida

As dicas dos profissionais
com Michael Duarte e Artur Freitas

FAçA o PITCh PARA uMA PESSoA…

O shot mais assustador do golfe, 
pelo menos para a maioria dos 
amadores, é o 
pitch por cima 
de um bunker. 
Na verdade, não 
é diferente de 
um pitch sem 
nada na frente 
do caminho, 
mas é claro que 
nunca parece 
igual: psicologi-
camente, é um shot intimidante. 
Muitas vezes, o medo de que a 
bola caia no bunker acaba por fa-

zer com que bata precisamente o 
shot que mais queria evitar. Po-

rém, a imagem 
mental positiva 
que este exercí-
cio lhe propor-
ciona ajudará a 
eliminar o medo 
de tais shots e 
permitirá que 
atue da forma 
habitual. Isto 
significa que o 

pitching por cima de um bunker 
depressa se tornará muito menos 
problemático.

P.S. Estamos disponíveis de Terça a Domingo nas instalações do Clube de Golfe da Ilha Terceira para aulas ou qual-

quer esclarecimento sobre a modalidade.

2) Em vez de se preocupar com a areia, como talvez fizesse no passado, 
imagine uma pessoa situada na área do green onde quer que a bola caia, à 
espera para receber a bola.

1) Encontre um lugar no campo onde possa fazer um pitch com cerca de 
40m para a bandeira, com um bunker entre o seu corpo e o green.

3) Enquanto bate o shot, concentre 100% da sua capacidade mental em 
bater a bola alta e arqueada para a pessoa no green. Procure fazer com que 
a bola seja fácil de apanhar. 

Por definição, do livro de regras, 
o “ponto de partida” é o lugar de 
onde se inicia o jogo de um bura-
co. É uma área retangular, com 
uma profundidade igual a dois ta-
cos, sendo a sua frente e lados de-
finidos pelos limites exteriores de 
duas marcas. Uma bola está fora 
do ponto de partida quando toda 
ela está fora do ponto de partida.
No torneio “O Melhor dos Me-
lhores” realizado no passado 
dia 26 de março de 2016, no 
Clube de Golfe da Ilha Terceira, 
jogado na modalidade de stroke 
play (por pancadas), numa de-
terminada formação aconteceu 
a seguinte situação: no buraco 
nº 13, os jogadores A e B joga-
ram do ponto de partida (mar-
cas vermelhas) e o jogador C 
quando se preparava para jogar 
do mesmo ponto de partida, foi 
alertado, por jogadores presen-
tes no Tee do #10, que aquele 
não era o ponto de partida, as 
marcas de saída daquele buraco 
eram as amarelas, as quais se 
encontravam a uma distância de 

50 metros, tornando aquele par 
4, quase num par 5.  
Os jogadores A, B e C foram jo-
gar as suas bolas de saída das 
marcas amarelas.
Como atuar na situação descri-
ta?
No torneio em causa as marcas 
de saída para os homens, eram 
as amarelas. Ao jogarem a panca-
da inicial das marcas vermelhas, 
os jogadores A e B jogaram do 
ponto de partida errado e nesse 
caso como corrigiram a sua saí-
da, acrescentaram duas panca-
das de penalização ao resultado 
obtido, naquele buraco, jogando 
das marcas amarelas, conforme 
a regra 11-4b). A pancada ini-
cial, dada das marcas vermelhas, 
não é contabilizada, assim como 
qualquer pancada subsequente.
 O jogador C como não tinha, 
ainda, colocado a bola em jogo, 
não é penalizado.
Os jogadores A e B, caso não ti-
vessem corrigido a pancada de 
saída, antes de iniciarem o bura-
co 14, seriam desclassificados.


