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João Valente Coutinho

Golfe com regras
Estimados Associados.
Ao terminar mais um ano é com
satisfação que conseguimos realizar o nosso plano de actividades,
procurando satisfazer os nossos
associados desportistas e os de
natureza social, não esquecendo
todos aqueles que nos visitam
sejam residentes ou meros passantes.
Concretizamos um bom calendário desportivo, aplaudimos
os nossos campeões e demos as
boas vindas aos principiantes da
modalidade.
Melhoramos o nosso serviço e
ementa e fizemos com uma boa
aceitação eventos de pequena,
media e grande dimensão.
Oferecer à Ilha Terceira e ao turismo nacional e internacional
a nossa infraestrutura tem sido
uma constante.
Num mundo em que os valores
tradicionais coexistem com informação muito suportada na
mediatização, em que a digitalização invadiu o quotidiano é
muito difícil manter vivo e sustentável organizações do tipo associativo.
Agradecemos a todos aqueles
que conseguem conciliar todos
os valores da vida e nos tem privilegiado com a sua presença.
Valerá sempre a pena salvaguardar e valorizar todo o nosso património, seja ele material ou de
forma de vida.
O nosso clube de golfe já é um
património da nossa ilha e continuaremos a utiliza-lo no sentido
de permitir criar valor no âmbito
desportivo, social e económico.
A todos aqueles que optaram por
passar o ano connosco votos de
uma grande festa.
A todos aqueles por razões diversas passaram o ano de outra
forma os mesmos votos de feliz
Natal e que 2019 seja um excelente ano para todos.
Em nome da direcção um grande
abraço,

João Coutinho é o atual diretor
técnico da Federação Portuguesa de Golfe, amante da organização de torneios e da arbitragem, esteve há poucos dias
entre nós numa ação de sensibilização para jogadores, técnicos
e dirigentes de golfe que visou
a aplicação das novas regras de
golfe que entram em vigor no
primeiro dia do próximo ano. É
um profundo conhecedor dos
nossos jogadores e da nossa realidade insular que o apaixona.
Temos em João Coutinho um
apoio Valente para o desenvolvimento do golfe nos Açores.

Como começou a jogar Golfe?

Eu, sempre gostei de ver golfe na televisão. Na época era o Volvo Tour,
mas não jogava e não conhecia ninguém que jogasse. Em 1995 fiz uma
viajem pela Escócia e passei por St.
Andrews, fiquei apaixonado pelo
ambiente que lá se vive. No regresso comprei um ferro 7, um putter e
fui ter aulas.
Tipo de competição preferida?

Stroke-play.
O que pensa do nosso campo?

Gosto muito. É lindíssimo e muito
desafiante. Para além disso, no vosso clube vive-se um grande e verdadeiro ambiente de golfe e eu gosto
muito disso.

Carlos Raulino
O que o motiva no Golfe?

Ficha Técnica
Azores|in|one Coordenador: Luís Mendes Colaboradores:
Alvarino Pinheiro, Aguinaldo Antunes e João Luís Araújo.

Tudo. O facto de se praticar ao ar livre, a constante competição como nós
próprios, a história da modalidade e
o facto de ser um jogo para a vida.
Como vê o futuro da modalidade

em Portugal e nos Açores em particular?

Vejo com positivismo. O golfe tem
tudo para poder crescer, o clima,
a superior qualidade dos nossos
campos de golfe e vejo muito clubes com vontade de fazer crescer a

modalidade.
O Clube de Golfe da Ilha Terceira,
tem uma política de portas abertas,
inclusiva e de apoio aos jovens.
Tem igualmente realizado um bom
trabalho de treino de jovens o que
se prova com o titulo de Campeão
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Nome – João Valente Coutinho
Idade – 50 anos
Profissão – Diretor Técnico da Federação Portuguesa de Golfe
Naturalidade – Lisboa
Residência – Lisboa
HCP – 15.4
Família – dois filhos
Jogador(es) de Golfe favoritos:

Os

portugueses, todos.
Hobbies: Golfe e Fotografia.
Livro ou autores favoritos: Guia Oficial das Regras de Golfe 2019 tem
que ser!!
Filme, realizador ou actores preferidos
– A Lenda de Bagger Vance.
Música Género cantor ou agrupamento
Rock and Roll : não tenho, mas gosto muito de musica.
Tv Programas Favoritos: não vejo.
Clube(s) de Futebol: Benfica

Nacional do Ricardo.

tão especial.

Que conselhos daria aos mais
jovens?

Qual o(s) campo(s) de golfe que
mais gostaria de jogar?

Aos que nunca experimentaram o
golfe, digo para experimentarem é
um jogo fascinante que jogarão o
resto das suas vidas.

Todos se possível. Em 2008 estive
em trabalho no campo em Inglaterra que não tive oportunidade de jogar. Mas fiquei com muita vontade
de um dia ir lá joga-lo, Royal Cinque Ports Golf Club em Deal.

Qual foi a competição que lhe deu
mais gozo participar?

Como jogador, as competições entre árbitros, são sempre muito divertidas e competitivas.
Como arbitro a Solheim Cup.
Quais são os seus pontos fortes e
fracos como jogador?

Fortes, saber as Regras, fracos todos os outros.
Qual a sua pancada preferida?

Putt para birdie
Qual o campo de golfe que gostou
mais de jogar?

Old Course em St. Andrews, pelo
simbolismo que tem jogar no local

Alguma estória que gostaria de
contar?

A única estória gira que posso contar é a forma como cheguei à arbitragem. Quando comecei a jogar,
como já referir não tinhas amigos
que jogassem, comecei a jogar sozinho. Rapidamente precedi que
precisava de saber mais Regras que
as que me ensinavam nas aulas de
golfe. Contactei a FPG nesse sentido. A pessoa que me atendeu o telefone informou-me que brevemente
a FPG iria realizar um curso de Regras, decidi inscrever-me. Passados
dois anos estava arbitrar e já la vão
19!

O MEU SACO
Driver - Ping G5
Ferros - Titleist AP2
Wedges - Titleist Vokey
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Torneio do Peru 2018 – Talho A Nossa Carne

Ricardo Garcia e Roberto Martins
A edição de 2018 do Torneio do
Peru contou pelo terceiro ano consecutivo com o patrocínio do Talho
A Nossa Carne que forneceu os perus para o almoço e os que servem
de prémio a esta carismática prova.
A prova disputou-se num dia de verão, em pleno inverno. Participaram
71 golfistas que puderam disfrutar
de um campo em boas condições
embora com os greens muito lentos.
Ricardo Garcia campeão gross

Depois de ter sido segundo nesta
prova na época passada, Ricardo
Garcia fez jus ao estatuto de melhor golfista açoriano da atualidade
e levou para casa o peru mais pesado. Venceu isoladamente com uma
excelente prestação fazendo o par
do campo com cinco pancadas de
avanço sobre a concorrência mais
próxima.
O vencedor da ordem de mérito de
2017/18 e campeão em título deste
torneio, Paulo Barcelos foi segundo,
terminando com o mesmo número
de pancadas do antigo internacional das camadas jovens português,
Paulo Nunes e do pai do campeão,

José Luís Garcia.
Isolado no quinto lugar ficou Paulo Quadros naquela que terá sido
uma das suas melhores prestações
desportivas e que desejamos que se
repita.
Roberto Martins campeão net

Roberto Martins, vice-campeão o
ano passado, subiu ao degrau cimeiro do pódio, sendo o único jogador a jogar abaixo do seu handicap,
terminando a prova três pancadas
abaixo do par do campo.
Isolado no segundo lugar e no par
do campo ficou Pedro Pedroso
Lima, um regresso à boa forma que
se saúda.
Com mais uma pancada do que o
campo terminou o jovem sub-16
Simão Barcelos, que beneficiou do
critério de desempate regulamentar para ficar à frente de Hildeberto
Rocha.
O último peru em disputa foi ganho
por Ana Rego, que foi a melhor do
grupo que terminou com 74 pancadas arredando assim a possibilidade
do veterano Eduardo Faria Martins
levar um peru para a consoada.

ricardo garcia Campeão Gross

paulo barcelos Vice-Campeão Gross

paulo nunes terceiro classificado Gross

José luís garcia quarto classificado Gross

paulo quadros quinto classificado Gross
Classificação Gross
Class.

Jogador

Gross

1.º

Ricardo Garcia

72

2.º

Paulo Barcelos

77

3.º

Paulo Nunes

77

4.º

José Luís Garcia

77

5.º

Paulo Quadros

78
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ficaram com os maiores perus

roberto martins Campeão Net

pedro lima Vice-Campeão Net

simão barcelos terceiro classificado Net

hildeberto rocha terceiro classificado Net

Ana rego quinta classificada Net

Classificação Net
Class.

Jogador

Net

1.º

Roberto Martins

69

2.º

Pedro Lima

72

3.º

Simão Barcelos

73

4.º

Hildeberto Rocha

73

5.º

Ana Rego

74
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Ordens de Mérito “Oculista Cabral” 2017/18

Paulo Barcelos – o melhor

Paulo Barcelos recuperou o lugar cimeiro da Ordem de Mérito
Gross, o mais prestigiado ranking
do Clube de Golfe da Ilha Terceira, destronando Jorge Soares que
rubricou uma época menos feliz,

terminou no último lugar do pódio. Ricardo Garcia, campeão nacional e regional sub-18 e também
campeão regional absoluto participou em menos uma prova, mas
ainda assim foi segundo.

José Luís Garcia, conservou o
quarto lugar da época passada enquanto Brás Linhares ascendeu à
quinta posição do ranking
A vitória na Ordem de Mérito Net
foi para Luís Gomes que suplan-

tou Roberto Gomes na última prova. José Gabriel Medeiros e Brás
Linhares partilharam o último
lugar do pódio. A fechar o top-5
ficou uma das revelações da temporada: Alexandre Cunha.

12e
Especial
de dezembro

Bacalhau com Broa
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golfe jovem

Vamos apoiar o Ricky

Ricardo Garcia sagrou-se recentemente Campeão Nacional de Sub-18.
Este título foi o coroar de uma época excepcional do jovem de 17 anos
que representa desde sempre o Clube de Golfe da Ilha Terceira e que
presentemente é o melhor golfista
açoriano. Um título que a todos nos
orgulha.
No Drive-Tour Campeonato Nacional de Jovens venceu duas das cinco
provas em que participou, incluindo a final, foi segundo em outras
duas e 6º noutra.
A nível regional é campeão em título da sua categorias assim como
absoluto.
Venceu igualmente inúmeras provas de âmbito local e regional a nível individual e a nível colectivo.
Por isso estamos a planear a época
de 2019 com o maior critério:
- A época começará com uma importante participação internacional
no Biltmore Hotel Junior Orange
Bowl (https://www.biltmorehotel.
com/golf/jr-orange/), provavelmente o mais importante torneio mundial destinado a jovens pré-universitários e por onde passaram nomes
como Tiger Woods, Bubba Watson,
Lexi Thompson, Brooke Henderson

e Cristie Kerr. A este torneio desloca-se a elite dos observadores universitários com o objectivo de recrutarem os melhores para as suas
universidades. E como é sabido por
todos o que se interessam pela modalidade são as universidades americanas que formam a maioria dos
profissionais de topo;
- Participação com o objetivo de
revalidação do título em todas as
provas do Drive-Tour Campeonato
Nacional de Jovens;
- Participação em todas as provas
do Circuito Cashback World;
- Participação no Campeonato Nacional Absoluto - Audi
- Participação Taça da Federação
Portuguesa de Golfe - BPI
No entanto os apoios “normais”
são escassos para tão ambicioso e
merecido programa, por isso o Clube de Golfe da Ilha Terceira criou
um fundo de financiamento a este
programa onde contará certamente
com o apoio de muitas empresas
e particulares. Apelamos assim ao
Vosso contributo para que este projeto seja viável.
A Direção do CGIT

Finalíssima Expresso BPI Golf Cup

Miguel Moniz Construções no pódio

O excelente percurso no Expresso
BPI Golf Cup terminou com um brilhante terceiro lugar na finalíssima
da maior prova nacional de golf corporate. Recorde-se que ao longo de
2018 participaram nesta prova 385
e mais de 1600 jogadores.
Roberto Gomes, capitão da Miguel
Moniz Construções, fala ao Expresso de uma “aventura” naquela que
foi a primeira vez dos seus quatro
jogadores no Expresso BPI. “Para
nós cada fase era uma novidade. O
objectivo era sempre fazer o melhor
possível e depois logo se via o que
é que dava. Com a Finalíssima foi
igual. Sabíamos que, à partida, em
quarto lugar estaríamos, a partir
daí o que viesse era bom.”
O capitão do conjunto açoriano
disse ainda que “um dos sonhos
que eu tinha era fazer este torneio
e chegar pelo menos à Final, por-

que já lia sobre ele há uns anos no
Expresso, mas sabia que devia ser
extremamente difícil. E não é que
conseguimos, ainda por cima, logo
no primeiro ano?”.
Esta foi a segunda Finalíssima jogada em match play, mais concretamente em partidas de seis buracos,
com seis pontos em jogo, na habitual modalidade de texas scramble
modificado. Era atribuído um ponto
por cada buraco ganho, meio ponto
pelo empate e zero pela perda. Os
dois pares de cada equipa defrontaram todos os outros pares concorrentes num total de 24 encontros.
Estavam 144 pontos em jogo (72
no sábado, outros 72 no domingo), a Nike ficou com 39, o Colégio dos Plátanos (Lisboa) com
38, a Miguel Moniz Construções
(Açores) com 34 e a MundoTêxtil
(Norte) com 33.
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um copo de regras por Aguinaldo Antunes (árbitro nacional)

“Golfe – Um “copo” de Regras (45) – Atualizando as regras
Na sequência da formação realizada no
passado dia 2 de dezembro de 2018, no
Clube de Golfe da Ilha Terceira, ministrada pelo Diretor Técnico da Federação
Portuguesa de Golfe, João Coutinho,
acerca das novas regras a serem implementadas a partir de janeiro de 2019,
iremos apresentar de seguida uma síntese das principais alterações:
Código de conduta do Jogador - Regra
1.2b – Passa a ser permitido às Comissões Técnicas estabelecerem um Código
de Conduta para de acordo com a gravidade da conduta do jogador, poderem
penalizar para além da desclassificação,
com uma pancada ou duas ou perda
buraco. Anteriormente as Comissões
Técnicas apenas podiam desclassificar
o jogador em caso de quebra séria de
regra de etiqueta.
Aparelhos de medição – Regra 4 - Passam a ser permitidos por defeito. A Comissão Técnica pode fazer uma regra
local a proibir.
Uso e substituição de tacos estragados
durante a volta – Regra 4.1 - Taco estragado mesmo pelo jogador em fúria pode
continuar a ser usado. O jogador não
pode substituir um taco estragado exceto se o estrago se fica a dever a terceiros,
influencia externa ou forças naturais.
Jogo rápido – Regra 5.6 – O tempo permitido para realizar uma pancada passa
a ser de 40 segundos.
Bola Deslocada durante a procura – Regra 7 - Deixa de haver penalidade e a
bola tem que ser recolocada
Identificar a bola – Regra 7 - Deixa de ser
necessário chamar e avisar o marcador.
No entanto, para evitar mal entendidos

é conveniente fazê-lo.
Pancada dupla ou múltipla – Regra 10
– Quando o jogador numa pancada toca
mais de uma vez na bola, deixa de haver
penalidade e conta uma única pancada.
Bola que bate no próprio jogador, caddie ou equipamento – Regra 11 - Desde
que por acidente, deixa de haver penalidade. O desvio propositado continua a
ser penalizado
Tocar na areia nos bunkers – Regra 12 Tocar na areia nos bunkers é, regra geral
permitido. Continua a não ser possível
testar as condições da areia ou apoiar o
taco à frente ou atrás da bola nem no backswing ou em swings de prática.
Green errado – Regra 13 - O jogador
passa a ter alívio também do stance e
não só da posição da bola.
No green a bola deslocada após ser marcada e recolocada – Regra 13 - Deixa de
se jogar a bola onde ficou e passa a ter
que ser recolocada.
Bola no green deslocada acidentalmente
pelo jogador – Regra 13 - Não há penalidade e a bola deve ser recolocada.
Reparar estragos no green – Regra 13
- Passa a ser possível reparar virtualmente todo e qualquer estrago no green.
Exceção buracos de aereação.
Jogar com a bandeira no buraco – Regra
13 - Passa a ser permitido e mesmo que
a bola entre no buraco com a bandeira
dentro, não há penalidade.
Bola encostada na bandeira “meia dentro meia fora” – Regra 13 - Se parte da
bola está no buraco e outra fora, encostada à bandeira, considera-se que a bola
está no buraco.
Tocar a linha de jogo no green – Regra

Hole 19 - com Alvarino Pinheiro

Out of Bounds
A regra de fora dos limites é uma
das situações que mais atormenta
e penaliza os jogadores de golfe,
ou seja o jogador leva a penalização de uma pancadas e terá que
recomeçar a jogar do ponto de
onde bateu a bola que atravessou
os limites do campo.
Todos os jogadores já sentiram na
pele a frustração de ver uma imaculada até então volta de golfe, ser
arruinada pelo infortúnio de bater
a bola para fora do campo.
É certo que os jogadores de handicap baixo e os profissionais tem
outros argumentos para ultrapassar e lidar com estas contrariedades, no entanto todos nós já vi-

mos profissionais de alto gabarito
“enlouquecerem” com uma bola
fora, perdendo irremediavelmente o contacto com o seu jogo.
Não é razão para isso, mas acontece se não estivermos preparados para lidar com este cenário.
É importante estar preparado
para o pior e esperar o melhor.
Amigos, com esta simples conversa encerro a minha humilde
participação neste importante
veículo de promoção do golfe na
ilha Terceira, parabéns ao Azores
in One!
Mais dia, menos dia vou aparecer
por aqui…
Boas Festas e Feliz Ano Novo!

13 - O jogador, o parceiro ou o caddie
podem tocar na linha de jogo no green
para a indicar. Deixa assim de haver penalidade. No entanto, o melhorar a linha
de jogo continua a ser proibido e penalizado. A expressão linha de putt deixa
de existir.
Deixar cair a bola (dropar) – Regra 14
- Passa a ser à altura do joelho
Caddie pode marcar e levantar a bola
no green sem autorização do jogador
– Regra 14.1b - O caddie não precisa de
autorização do jogador para – no green
– marcar e levantar a bola.
Substituição da bola sempre que haja alívio – Regra 14.3 - O jogador sempre que
tenha alívio, seja com penalidade ou sem
penalidade (Regras 15-19) pode trocar de
bola. Igualmente o pode fazer sempre que
tenha de deixar cair a bola na situação de
voltar ao ponto de onde jogou depois de
a pancada ser cancelada.
Impedimentos soltos – Regra 15 - Passa
a ser possível tirar/tocar em impedimentos soltos em bunkers ou áreas de penalidade. No entanto se a bola se deslocar
durante essas ações, a bola tem que ser
recolocada e o jogador tem uma pancada
de penalidade.
Buracos de animais – Regra 16 - O jogador passa a ter alívio de buracos de
todos os animais e não apenas dos “luradores”, pássaros e répteis (exceto insetos e vermes).
Bola cravada no solo – Regra 16 - Passa
a ser possível alívio na área geral (percurso) ou seja mesmo no semi rough ou
no rough.
Tocar no solo/chão nas Áreas de penalidade – Regra 17 - Passa a ser possível

tocar no chão das Áreas de Penalidade
com o taco ou inclusive fazer swings de
ensaio.
Tempo de procurar a bola – Regra 18 Passa de 5 a 3 minutos.
Bola injogável no bunker – Regra 19
- Passa a haver uma quarta opção pela
qual o jogador pode deixar cair a bola,
fora e atrás (chamado para trás na linha)
do bunker, mas com duas pancadas de
penalidade.
Medida de taco – definições - Para efeitos de medida no caso de alívio ou qualquer outra situação, a medida do taco, é
o taco mais longo que o jogador traz no
saco exceto o putter.
Áreas de penalidade – Definição – Área
da qual é permitido obter alívio com
uma pancada de penalidade, no caso da
bola do jogador ficar em repouso nesse
local. Para além dos obstáculos de água
podem ser incluídos nas Áreas de Penalidade outras zonas que a comissão técnica entender, de forma a tornar o jogo
mais rápido.
Nota: no portal da Federação Portuguesa de Golfe, encontram-se disponíveis,
em língua portuguesa, o Livro de Regras de Golfe e a Edição do Jogador das
Regras de Golfe, através dos seguintes
links, respetivamente: Livro das regras
de golfe - http://portal.fpg.pt/wp-content/uploads/2018/09/Rules-of-Golf-A5v1_0_PT_V4.pdf, e Edição do jogador
das regras de golfe - http://portal.fpg.pt/
wp-content/uploads/2018/12/10573-Rules-of-Golf-PE-A6-v1_0_PT_10.12.2018WEB-compressed.pdf
Aguinaldo Antunes
– Árbitro Nacional de Golfe

