TAÇA CONFRARIA DO VINHO DO PORTO

5 de Setembro de 2015

SECÇÃO REGRAS

Nome (legível p.f.) ________________________________________________________
CONTACTO : ____________________

Responda ao seguinte questionário, assinalando apenas a resposta que considerar
correcta.

N.º 1

Um jogador procura a sua bola no rough, onde existe muitas folhas
provenientes de árvores próximas. O seu adversário acidentalmente chuta
a bola que se desloca mais de um metro. Como proceder?
A. O adversário tem uma pancada de penalidade.
B. O adversário tem duas de penalidade e a bola tem de ser recolocada.
C. Não há penalidade e a bola tem de ser recolocada.

RESPOSTA: C (Regra 18-3.a)

N.º 2

Em jogo por buracos, um jogador marca a sua bola no green com uma
moeda. Depois de levantar a bola, limpa-a e recoloca-a, mas não remove a
moeda. Uma rajada de vento desloca a bola uns 3 metros para mais longe
do buraco. O jogador recoloca a bola no local original, pois não tinha
levantado a marca.
A. O jogador procedeu correctamente.
B. O jogador deve recolocar a bola no local onde ficou depois de movida pelo
vento, e tem uma pancada de penalidade.
C. O jogador deve jogar a bola do local em que a recolocou e tem uma pancada
de penalidade.

RESPOSTA: B (Regra 20-4 e Decisão 18-2a /7)

Nº 3

No Ponto de Partida, um jogador coloca a sua bola num tee. Dá uma
pancada com o seu drive, mas falha completamente a bola. Prepara
novamente a pancada, mas, inadvertidamente toca na bola que cai do tee.
Recoloca a bola no tee e dá a uma pancada.
A. O jogador procedeu correctamente pois uma bola que cai de um tee, pode ser
recolocada.
B. O jogador procedeu correctamente ao recolocar a bola no tee, mas tem uma
pancada de penalidade.
C. O jogador não pode recolocar a bola no tee, pois esta estava em jogo, pelo
que tem duas pancadas de penalidade.

RESPOSTA: B (Decisão 11-3/1)

N.º 4

Em stroke play, a bola de um jogador encontra-se, em repouso, muito perto
de um arbusto. A única forma de tomar posição é recuar contra o arbusto.
Ao proceder o jogador inadvertidamente, parte alguns ramos.
A. O jogador tomou posição correctamente, pelo que não tem penalidade.
B. O jogador tem 2 pancadas de penalidade.
C. O jogador tem 1 pancada de penalidade e deverá proceder correctamente.
D. O jogador pode declarar a sua bola injogavel evitando a penalidade.

RESPOSTA: A (Decisão 13-2/1)

N.º 5

Em stroke play, um jogador dá uma pancada na direcção de uns arbustos.
Procura a bola por alguns momentos, e resolve voltar atrás e deixa cair
outra bola, de acordo com a regra 27-1. Antes de dar uma pancada, e
dentro dos 5 minutos concedidos para procurar a bola, esta é encontrada.
A. A bola deixada cair de acordo com as regras está em jogo e a original perdida
B. O jogador pode continuar com a bola original, sem penalidade, ou jogar a
segunda bola, com a penalidade de uma pancada.
C. O jogador tem de continuar com a bola original, pois esta foi encontrada
dentro dos 5 minutos concedidos.

RESPOSTA: A (Decisão 27-1/2)

SECÇÃO CONHECIMENTOS GERAIS E CURIOSIDADES

Nº 6

A primeira pancada de golfe dada na Lua foi executada em 6 de Fevereiro
de 1971, por Alan Shepard. Para o efeito utilizou que loft?
A: Ferro 8
B: Ferro 7
C: Ferro 6
D: Ferro 5

RESPOSTA: C (Ferro 6)

Nº 7

Quem disse:
Gostaria que os fairways fossem muito mais estreitos. Assim, toda a gente
teria de jogar dos roughs e não apenas eu.
A: Seve Ballesteros
B: Bobby Jones
C: Henry Cotton
D: Ben Hogan

RESPOSTA: A (Seve Ballesteros)

Nº 8

Um amador VIP fez um hole-in-one com 90 anos de idade. Quem foi?
A: Bing Crosby
B: Kirk Douglas
C: Presidente Eisenhower
D: Bob Hope

RESPOSTA: D (Bob Hope)

Nº 9

Se for apanhado por uma trovoada no meio de um campo de golfe e tem
medo de ser atingido por um relâmpago, levante um ferro 1. Nem Deus
consegue bater com ele.
De quem é esta frase?
A: Lee Trevino
B: Harry Vardon
C: Greg Norman
D: Tom Watson

RESPOSTA: A (Lee Trevino)

Nº 10

Nos Jogos Olimpicos do Rio de Janeiro, em 2016, o golf vai voltar a ser
desporto olímpico, depois de muitos anos de ausência. Em que olimpíada
foi jogado pela última vez?
A: 1904
B: 1928
C: 1940
D: 1952

RESPOSTA: A ( 1904)

