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João PereIra

rica vida

Como ComEçou a joGar GolfE?
Vim para aqui de caddie quando 
tinha 12 anos, depois entusiasmei-
me com isto. Depois saí, comecei a 
trabalhar e já depois de casado, aí 
nos meus trinta anos cismei em ser 
sócio e começar a jogar golfe. Nun-
ca me ensinaram a jogar. Foi só a 
ver que fui aprendendo.

Tipo dE CompETição prEfErida?
Gosto de Match-play, porque  joga-
mos uns contra os outros, não acho 
piada ao stableford, porque quan-
do furamos não perdemos pontos 
e quando fazemos bom jogo é que 
ganhamos pontos...

o quE pEnSa do noSSo Campo?
O nosso campo está muito bom.. 
Foi sempre bonito, mas quando eu 
vim para aqui não era como atual-
mente, por exemplo o campo núme-
ro quatro era um par 3 fácil, agora é 
um par 4 difícil.

o quE o moTiva no GolfE?
Hoje, o andar. Venho para aqui, 
não me chateio com ninguém, ando 
muito e mexo com o corpo. Se eu 

não vier para aqui, faço pouco ou 
nada.

Como vê o fuTuro da modalidadE 
na TErCEira?
Não vejo isto muito fácil, pois à fal-
ta de empregos e se os jovens não 
tiverem trabalho não se aguentam 
aqui a jogar golfe pois tem que se 
pagar.

quE ConSElhoS daria aoS maiS 
jovEnS?
Que aproveitem que isto é muito 
bom!

qual foi a CompETição quE lhE dEu 
maiS Gozo parTiCipar?
Eram os torneios entre Praia, Angra 
e americanos. Porque havia rivalida-
de e todos queriam ficar na frente.

quaiS São oS SEuS ponToS forTES E 
fraCoS Como joGador?
Os meus pontos fortes são de chip 
e de apara, não sou muito forte na 
segunda pancada para o green.

qual a Sua panCada prEfErida?
O Drive porque sai mais ou menos 
sempre direito.

qual o Campo dE GolfE quE GoSTou 
maiS dE joGar?
Joguei só uma vez na América e ou-
tra no Canadá, mas nem deu para 
conhecer bem os campos.

qual o(S) Campo(S) dE GolfE quE 
maiS GoSTaria dE joGar?
Não tenho preferências.

A prática vem demonstrando que o 
turismo será um dos factores mais 
importantes e decisivos para a con-
solidação do modelo económico de 
desenvolvimento de uma região pe-
riférica como é os Açores.
Desenhar uma estratégia equili-
brada, inclusiva e minimamente 
sustentável, é tarefa complexa, não 
linear e consumidora de muitos re-
cursos humanos na perspectiva do 
pensamento e elevados recursos 
financeiros na óptica do seu finan-
ciamento.
Uma parte substancial do esforço 
de investimento público e privado 
está realizado, sendo hoje o grande 
desafio consolidar a procura sem 
descorar novas iniciativas.
A divulgação e promoção das nos-
sas ilhas é matéria que obriga a tra-
balho técnico permanente e sempre 
adaptado às oportunidades que o 
mundo global vem oferecendo.
A comunicação é hoje mais do que 
nunca um meio de permutar ideias, 
experiencias, estórias, imagens ou 
simplesmente curiosidade, gosto 
ou emoção.
Recentemente tive oportunidade 
de estar em Torrejon que fica junto 
de Madrid e conviver com um alto 
quadro de uma empresa, que tam-
bém é golfista e no meio da conver-
sa percebi que a sua família desde 
sempre esteve ligada à Base Aérea 
Americana que aí existe.
Qual não foi o meu espanto quan-
do lhe perguntei se conhecia a Base 
Americana das Lajes e a resposta foi 
que nunca tinha ouvido falar.
Possivelmente nunca fez a ligação 
da Base das Lajes aos Açores, nem 
mesmo durante a cimeira Bush, 
Blair e Aznar.
Sem a adequada comunicação difi-
cilmente qualquer evento produzi-
rá efeitos futuros.
Brevemente teremos no Clube de 
Golfe da Ilha Terceira o 7º. Açores 
Ladies Open, um dos mais concei-
tuados torneios de golfe feminino 
onde se reúnem os maiores talen-
tos das jovens praticantes profis-
sionais Europeias.
Este é certamente um evento já 
com história e que promove e leva 
os Açores bem longe.
A Ilha Terceira precisa de muitos 
mais eventos como este.
Estamos preparados, como sempre 
para dar o melhor que possuímos 
como contributo para o sucesso 
desta competição.
Convidamos todos os terceiren-
ses a acompanharem o Torneio e 
a apreciarem a técnica e a estética 
desta apaixonante modalidade.
Serão sempre bem vindos a este 
Clube com as suas portas abertas.

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

É assim que este antigo 

abastecedor dos aviões dos 

americanos define a sua 

atual vida após a reforma. 

Diz: “agora é vir jogar golfe 

de manhã, tomar duche, al-

moçar e depois jogar domi-

nó. Uma rica vida e que se 

aguente por muitos anos.

João Pereira é um de entre 

muitos jogadores que se ini-

ciou como caddy no Clube 

de Golfe da Ilha Terceira. A 

sua passagem pelo clube 

possibilitou-lhe aprender al-

gum inglês e considera que 

isso foi importante para con-

seguir o emprego na base.
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João PereIra

rica vida

nome – João Fernando Pereira

idade – 61 anos

Profissão – Reformado. Antigo abastecedor de aviões

naturalidade – Lajes

Residência – Lajes

HCP – sem handicap válido

família –  Casado com dois filhos e dois netos

Jogador(es) de golfe favoritos: – Tiger Woods e Phil Michaelson

marca de Bolas: – Titleist Pro-V 

Prato(s) favorito(s): Feijoada

Hobbies: Jogar dominó

música género cantor ou agrupamento: Música dos anos 70

tv Programas favoritos: Notícias e desporto

Clube(s) de futebol: Sport Lisboa e Benfica

O meU saCO
saco – Dunlop

Driver – taylor-Made r7 10,5º

Madeira 3 – Callaway X-Hot 15º

Híbrido – Callaway ft 20º

ferros (do 4 ao PW) – Dunlop DDH

Wedge (56) – tour select

Putter – odyssey White Hot

Bolas - Callaway

Palmarés (resumido)

Já há muito tempo que não 
entra em competições, mas 
guarda uma taça entre ou-
tras que ganhou, com espe-
cial carinho, a vitória num 
torneio Angra/Praia/US Fo-
raz e Verdegolfe em 1995 e 
relembra outra que ganhou 
no torneio dos 50 anos do 
Eduardo Correia fazendo 
par com o Jorge Barcelos. 
Dos outros troféus, não 
guarda registos, apenas 
uma ou outra foto.
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O golfe está na moda
Entrámos na Primavera e o Clube 
de Golfe da Ilha Terceira ainda se 
torna mais apetecível.
O Clube é um espaço ABERTO A 
TODOS. Não necessita ser sócio 
para disfrutar das nossas instala-
ções. Nelas poderá encontrar um 
serviço de SNACK-BAR com um 
toque americano, aberto de terça 
a domingo. Também poderá con-
tar com um esmerado serviço de 
RESTAURANTE com novos pratos 
no serviço à carta e que inclui aos 
almoços de fim de semana e feria-
dos e um buffet de grande sucesso. 
É também o local ideal para a rea-
lização de almoços de negócios e 
outros eventos tais como festas de 
aniversário, para miúdos e graúdos. 

Também poderá vir cá lanchar ou 
tomar o seu chá. Tudo isto sempre 
contemplando a magnífica vista que 
se alcança de qualquer ponto das 
nossas instalações. O restaurante 
encontra-se também aberto para 
jantares à  sexta-feira sábado e vés-
pera de feriados.
Para GRANDES EVENTOS a Sala 
Açores é simplesmente a melhor 
sala dos Açores. A comprovar está o 
elevado número de marcações que 
já possuímos para 2018!
Recentemente temos igualmente 
promovido parcerias com entida-
des exteriores para a realização de 
eventos extraordinários e alargar 
ainda mais os potenciais utilizado-
res do clube.

Desde o final do ano passado con-
tamos com mais uma valência, a 
sala de jogo, Green Lounge, opera-
da pela Romanti, onde poderá vir 
testar a sua sorte em dezenas de 
SLOT-MACHINES.
Na nossa LOJA poderá ainda en-
contrar uma variedade de artigos, 
muitos exclusivos, para si ou para 
presentear alguém querido.
E depois há, o GOLFE, uma ativida-
de desportiva viciante e para todas 
as idades. A nossa parceria com as 
Ilhas de Valor permitirá usufruir de 
um “batismo de golfe”.
Aventure-se. Venha ao Golfe. Será 
recebido com a atenção igual, à de-
dicada aos nossos sócios, pelos nos-
sos colaboradores. 
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O golfe está na moda

Visite-nos
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7º açores LadIes oPen

regresso à terceira

A 7ª edição do Açores Ladies Open, 
apresentada na Bolsa de Turismo 
de Lisboa (BTL), tem duas grandes 
novidades: uma nova data e a subi-
da dos prémios monetários, regres-
sando de novo ao Clube de Golfe 
da Ilha Terceira, onde também se 
realizou em 2013 e 2015.
Depois de ter nascido em 2011, na 
Ilha de São Miguel, no Batalha Golf 
Course, com 25 mil euros em pré-
mios monetários, o Açores Ladies 
Open distribui em 2017 35 mil eu-
ros de “prize-money”, um aumento 
de 5 mil em relação a 2016.
Embora o Ladies European Tour Ac-
cess Series (LETAS) contemple este 
ano torneios de 40 mil e até mesmo 
de 50 mil euros, a capacidade do 
Açores Ladies Open acompanhar 
a subida generalizada dos prémios 
monetários consolida a sua posição 
na segunda divisão do golfe pro-
fissional europeu feminino, como 
pode verificar-se na mensagem ane-
xa da diretora-executiva do LETAS, 
Diana Barnard.
As seis primeiras edições do mais 
importante torneio de golfe femi-
nino português realizaram-se em 
outubro e, normalmente, era o pe-
núltimo evento da época no LETAS. 
Desta feita, haverá uma mudança 
radical para o início da tempora-

da, sendo logo o segundo torneio 
de 2017, de 21 a 23 de abril, ten-
do apenas antes o Terre Blanche 
Ladies Open, em França, de 31 de 
março a 2 de abril.
José Carmona Santos, o promotor 
do evento, da Stream Plan, explica 
as vantagens destas alterações:
«No início do ano, todas as jogado-
ras têm interesse em competir, em 
somar pontos, pelo que a nossa ex-
pectativa é que este ano quebremos 
todos os recordes de participação 
do Açores Ladies Open e possamos 
levar à Ilha Terceira mais jogadoras 
do que tem sido habitual, ao mes-
mo tempo que acreditamos também 
que haverá maior diversidade de 
nacionalidades representadas. 
«A elevação dos prémios mone-
tários contribui igualmente para 
atrair melhores jogadoras e a in-
formação que nos tem chegado do 
LETAS é que nestes primeiros tor-

neios da época chegam a participar 
algumas jogadoras da primeira di-
visão, do LET, ainda à procura de 
rodagem competitiva.
«Por outro lado, julgamos que po-
deremos mostrar a todo o Mundo 
que segue estes torneios pelos me-
dia que é possível jogar golfe nos 
Açores em abril, numa altura do 
ano em que essa prática é ainda in-
terdita em muitos países sujeitos a 
Invernos rigorosos».
A britânica Diana Barnard, diretora 
de torneios do LETAS, salientou: 
«O Ladies European Tour Access 
Series, que vai agora para o seu oi-
tavo ano, tem o prazer de regressar 
ao deslumbrante Clube de Golfe da 
Ilha Terceira, para a sétima edição 
do Açores Ladies Open.
«O campo da Terceira é simultane-
amente arrebatador e um teste fa-
buloso ao golfe das jogadoras e eu 
gostaria de agradecer ao Clube por 

receber-nos de novo neste palco es-
petacular.
«Os meus sinceros agradecimentos 
à Secretaria Regional de Energia, 
Ambiente e Turismo dos Açores, 
Ilhas de Valor, SATA / Azores Air-
lines e todos os demais patrocina-
dores pelo vosso contínuo apoio ao 
LET Access Series e ao golfe femini-
no na Europa. 
«Este torneio contribui para o de-
senvolvimento das carreiras das 
jovens golfistas profissionais e já 
verificámos que anteriores partici-
pantes alcançaram, posteriormente, 
um enorme sucesso no Ladies Eu-
ropean Tour e até mesmo ao repre-
sentarem os seus países nos Jogos 
Olímpicos do Rio de Janeiro. 
«Estamos desejosas de trabalhar 
com todas as entidades envolvidas, 
de modo a mantermos esta tradição 
e assegurar que o torneio continue a 
ser um sucesso entusiasmante para 
todas as partes interessadas».
Portugal só tem três torneios de 
golfe a contar simultaneamente 
para rankings mundiais de profis-
sionais e para os rankings olím-
picos. O Açores Ladies Open é o 
único torneio feminino com esse 
estatuto. Os outros são masculinos: 
o Open de Portugal @ Morgado 
Golf Resort, de 11 a 14 de maio, e 
o Portugal Masters, de 21 a 24 de 
setembro. A mudança de data faz 
com que o Açores Ladies Open seja 
o primeiro grande evento de golfe 
do ano no nosso país.
Em termos desportivos, o Açores 
Ladies Open tem trazido a Portugal 
algumas jogadoras que acabam de-
pois por brilhar nos circuitos prin-
cipais da Europa e dos Estados Uni-
dos e no ano passado houve várias 
atletas olímpicas no Rio de Janeiro 
que tinham competido em edições 
anteriores da prova açoriana.

O mais importante tor-
neio de golfe feminino 
português distribui este 
ano 35 mil euros em 
prémios monetários e 
disputa-se de 21 a 23 de 
abril, no Clube de Golfe 
da ilha Terceira

aPResentaçãO na Btl 2017  dr. Carlos raulino (Clube de Golfe ilha Terceira), dr. filipe 
macedo (direção regional de Turismo dos açores), dr. paulo meneses (pres. Grupo SaTa), dr. 
francisco Coelho (Turismo dos açores), dr. miguel franco de Sousa (fpG), luís ribeiro Soares,  
(Stream plan)

faBianne in-alBOn e KaROlin lamPeR  Campeãs dos açores ladies open disputados na ilha Terceira nos anos de 2013 e 2015
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camPeonato regIonaL de cLubes sub-14

são Miguel
vence em casa
Dois atletas fizeram a diferença 
nesta prova do regional de Clubes. 
Ivete Rodrigues pelo clube da casa e 
Simão Barcelos pelo clube visitante.
Como é normal neste escalão o 
conhecimento do campo indica 
a equipa favorita e mais uma vez 
cumpriu-se.
A jovem talento regional, Ivete Ro-
drigues impôs a sua lei, pela sua 
técnica, conhecimento do campo 
e rodagem e foi a única a averbar 

resultados na casa das oitenta pan-
cadas. Da Terceira veio o segundo 
melhor, Simão Barcelos que apre-
sentou resultados consistentes na 
casa das noventa pancadas.
A restante equipa da ilha lilás por-
tou-se bem atendendo à sua juven-
tude, sendo de realce os resultados 
e a progressão de Sofia Paulino.
No final a equipa da ilha verde sa-
grou-se campeã com uma vantagem 
confortável. CR ClUBes sUB-14  as equipas do vGCC e CGiT

PROgRama
07 de aBRil | sexta-feiRa

19h30 – Jantar Vínico  - 35 euros (reservas antecipadas)

08 de aBRil | sáBadO

10h00 –  Passeio Interpretativo à Zona Vitivinícola dos Biscoitos – Confraria do Vinho Verdelho dos 
Biscoitos
Concentração: Praça Francisco Ornelas
15h00 às 18h00 – Exposição de Vinhos (provas incluídas) – 5 euros
15h00 – Curso de Vinhos – Enólogos: Eng. Sérgio Oliveira da AMPV e Eng. Tiago Correia CMOeiras
16h00 – Jazz - “Dr. Vi-band”
20h00 às 23h00 – Exposição de vinhos (provas incluídas) – 5 euros
20h00 – Curso de Vinhos – Enólogos: Eng. Sérgio Oliveira da AMPV e Eng.Tiago Correia CMOeiras
21h00 – Carlos Alberto Moniz – O Vinho dos Poetas

09 de aBRil | dOmingO

14h00 – Prova Cega – 10 euros
15h00 – 18h00 – Exposição de Vinhos (provas incluídas) – 5 euros
15h00 – Curso de Vinhos – Enólogos: Eng. Sérgio Oliveira da AMPV e Eng.Tiago Correia CMOeiras 
16h00 – Fado – Vera Brasil

10 de aBRil | segUnda-feiRa

15h00 às 18h00 – Exposição de Vinhos (provas incluídas)
Direcionada a profissionais

*Por 45 euros, os interessados poderão integrar todas as atividades do Praia Wine Festival 
(reservas antecipadas).

PraIa WIne FestIVaL

Dezenas de marcas
Centenas de vinhos
O Praia Wine Festival a realizar entre 
7 e 10 de Abril no Clube de Golfe da 
Ilha Terceira é o primeiro grande fes-
tival do vinho realizado na Ilha Ter-
ceira.
Por um valor de e5 poderá participar 
num período de provas de até 3 ho-
ras. Ao lá chegar ser-lhe-á oferecido 
um copo e um colar porta copos (que 
serão sempre seus) e poderá provar 
os vinhos que a maioria dos distribui-
dores da Ilha Terceira deste precioso 
néctar irão colocar à disposição.

Haverá nesses períodos ainda anima-
ção musical, ações de formação com 
enólogos, provas cegas, etc...
Na sexta-feira poderá ainda participar 
(e35) de um maravilhoso jantar víni-
co com vinhos do maior grupo portu-
guês, a SOGRAPE.
SE É AMANTE DE VINHO OU SIM-
PLESMENTE CURIOSO NÃO DEIXE 
DE NOS VISITAR. UM PACOTE ES-
PECIAL, COM DIREITO DE PARTI-
CIPAÇÃO EM TODAS AS ATIVIDA-
DES ESTÁ DISPONÍVEL POR e45.
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Um cOpO De RegRAS  por Aguinaldo Antunes (árbitro nacional)

golfe – Um “copo” de Regras (24)   
- proposta de atualização das regras de golfe

HOLe 19 - cOm ALvARINO pINHeIRO

As duas instituições, que a nível 
mundial regulam as regras de gol-
fe, uma sediada em St. Andrews, 
na Escócia, a  R&A e a outra, nos 
Estados Unidos,  a United States 
Golf Association, apresentaram 
no passado dia 1 de março, publi-
camente, uma proposta de atuali-
zação das regras de golfe, para ser 
implementada em 1 de janeiro de 
2019. 
A proposta resulta de cinco anos 
de trabalho das várias estruturas 
daquelas duas instituições e pre-
tende modernizar, simplificar e 
aproximar as regras aos jogado-
res, sendo escritas de uma forma 
mais objetiva e entendível.
Entre outras, algumas alterações 
propostas são as seguintes.
- O nº de regras existentes passam 
de 34 para 24 o que significa que 
algumas regras foram simplifica-
das e outras resultam de fusões de 
duas regras co-relacionadas. Um 
exemplo: a regra 25 trata de con-
dições anormais do terreno e a 24 
trata de obstruções móveis e fixa. 
As duas darão lugar a uma única 
regra.
- A procura de uma bola deixa de 
ser de cinco minutos, o tempo au-
torizado passa a ser de três minu-
tos. Nas próprias regras vai ficar 
escrito que o tempo para execução 
de cada pancada deverá ser de 40 
segundos no máximo, incluindo a 
preparação, tal como calçar a luva, 

ver distâncias, consultar o stroke 
saver, etc
- Nos greens, até agora, é proibi-
do reparar marcas de impacto, de 
bola ou de buraco antigos; o que 
se propõe agora é que quase tudo 
possa ser reparado no green. 
- Ainda nos greens, o jogador, o 
caddie ou parceiro, ao indicarem 
uma linha de putt, podem tocar 
no green, desde que isso não pro-
voque  uma melhoria da  linha de 
jogo; mas não há penalidade, se 
encostar a bandeira ao green e dis-
ser: ‘tens de jogar por aqui”’. 
- Nos bunkers, era proibido tocar 
em impedimentos soltos; com a 
proposta de alteração, deixa de ser 
penalidade tocar ou mexer em im-
pedimento soltos. Imagine-se uma 
bola num bunker, que tem uma pi-
nha que interfere com a bola, com 
a nova proposta é possível retirar 
a pinha.

etiqueta
O golfe é um jogo de regras. No en-
tanto este desporto não se limita às 
regras do jogo propriamente ditas 
mas também a um conjunto de pos-
turas e procedimentos éticos que 
marcam profundamente o perfil de 
cada praticante. 
A etiqueta é um fator determinante 
para que uma volta de golfe se torne 
um prazer para todos, independen-
temente do número de pancadas 
que cada um dá, se é que isso conta 
para alguma coisa…
Na verdade até conta, mas não pode 
ser um determinante para que a eti-
queta seja esquecida.
Muitos jogadores amadores e até 
alguns profissionais enlouquecem 
com as suas más pancadas, afun-
dando-se ao longo da volta nas suas 

mais primitivas frustrações levando 
com eles por arrasto os seus compa-
nheiros de jogo. Aqui está o cerne da 
questão. Ninguém tem o direito de 
arruinar uma volta de golfe ao seu 
parceiro de jogo porque simples-
mente a “vida” não lhe corre como 
ele perspetivou. É preciso respeitar 
o ambiente da formação e encaixar 
os acontecimentos bons ou maus 
com serenidade e acima de tudo 
com inteligência. A capacidade de 
adaptação às circunstâncias do jogo 
não é exclusiva dos jogadores bem 
dotados tecnicamente mas também 
daqueles que apesar de não serem 
os “melhores” têm a noção do que 
os rodeia e aceitam com objetivida-
de a realidade das circunstâncias. 
Compaixão meus amigos, compai-

xão. Auto e hetero. 
Esta semana ao ler um artigo na Gol-
fDigest cheguei a esta conclusão: 
Não há nada pior do que assistir à 
volta de um jogador lento sem capa-
cidade de autocrítica ou que perde o 
controlo das suas emoções ao pon-
to de atirar com tacos, sacos, bolas, 
etc… Outra falha de etiqueta é não 
respeitar o tempo das outras pessoas 
chegando constantemente atrasados 
ao seu tee-time. Também não repa-
rar o campo quando necessário não 
fica bem e é uma falha grave. Por 
outro lado quem não respeita o am-
biente da formação falando constan-
temente, fazendo barulho, moven-
do-se inadequadamente ou fazendo 
swings de ensaio enquanto o parcei-
ro executa a sua pancada também 

não fica bem na fotografia. Como 
a imagem é tudo e o estilo também 
conta nestas coisas do golfe, quem 
não se apresenta vestido de forma 
adequada para a prática do desporto 
fica numa situação “embaraçosa”… 
Falar ao telemóvel a viagem toda 
“esquecendo-se” de ajudar o par-
ceiro de jogo a procurar aquela bola 
que teimosamente se enfiou pela 
mata adentro ou mesmo a ausência 
daquele elogio da praxe quando o 
“adversário” dá aquela pancada que 
pensávamos que só seria possível de 
ver na TV, também não parece ser 
boa política. E há mais…
Portanto a mensagem é: Jogar golfe 
com etiqueta é muito mais agradá-
vel para todos e acreditem que se 
joga muito “melhor”.

as dicas dos profissionais
com Michael Duarte e Artur Freitas

Encontrar o limite de velocidade pessoal
Com que força deve bater um shot completo com o wedge? Como é habitual no 
golfe, isto varia, depende do individuo. Este exercício mostra-lhe como encontrar a 
quantidade certa de força que deve usar – um limite de velocidade, por assim dizer. 
Pode aplica-lo a todos os pitches que bater, usando o comprimento do swing e as mu-
danças de taco como for necessário para regular a velocidade a que baterá os shots. 
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1. Bata pitches em conjuntos de três bolas. Comece por um swing muito fácil, usando cerca de 50% da 
força total. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2. Faça o swing do taco usando progressivamente mais força em cada conjunto de bolas. Aumente de 
modo gradual.  

 

 

 

 

 

 
3. Eventualmente, começará a perder o controlo, não só em termos de equilíbrio, mas também na 

consistência do seu bater de bola e na precisão dos seus shots. Se as três bolas estiverem a sair da 
face do taco de forma diferente ou a voar de modo errático, excedeu o seu limite de velocidade. 
Quando isto acontecer, desça um nível. A qualidade de força usando no conjunto de bolas batido 
imediatamente antes de perder o controlo é aquele que deve usar quando bater um shot completo 
com o wedge.  
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1. Bata pitches em conjuntos de três bolas. Comece por um swing muito fácil, usando cerca de 50% da força total.  


