TAÇA CONFRARIA DO VINHO DO PORTO

26 de Outubro de 2013

Nome (legível p.f.) ________________________________________________________

SECÇÃO REGRAS

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

N.º 1

A bola de um jogador fica parada perto do green e o jogador quer dar a
próxima pancada com um putter. Contudo, na sua linha de jogo há um
divot, mesmo em frente da sua bola. Qual das seguintes afirmações é verdadeira?
A. O jogador pode recolocar o divot, desde que não o pressione para baixo
B. O jogador pode recolocar o divot e pressioná-lo para baixo
C. O jogador não pode recolocar o divot

N.º 2

Em stroke play, a bola de um competidor está no green, o qual está coberto
de pequenas folhas. O seu caddie toca na linha de putt ao tentar remover
algumas dessas folhas, afastando-as para o lado, com uma toalha.
Como aplica as regras?
A. Não há penalidade
B. O competidor incorre na penalidade de uma pancada
C. O competidor incorre na penalidade de duas pancadas

Nº 3

A Comissão Técnica estabeleceu uma “Dropping Zone” para a hipótese de
a bola entrar num obstáculo de água. Se o jogador escolher usar a
“Dropping Zone”, qual das seguintes afirmações é verdadeira?
A. Para deixar cair a bola, o jogador tem de se colocar dentro da
“Dropping Zone” e a bola deixada cair, tem de bater primeiro numa parte do
campo que esteja dentro da “Dropping Zone”

B. A bola deixada cair, tem de bater primeiro numa parte do campo que esteja
dentro da “Dropping Zone”, e tem que ficar parada dentro da “Dropping
Zone”
C. A bola deixada cair pode rolar para mais perto do buraco do que o ponto
onde foi deixada cair, desde que tenha batido primeiro numa parte do campo
dentro da “Dropping Zone” e fique parada dentro da distância de dois tacos
desse ponto.

N.º 4

Em “stroke play” a bola de um competidor está cravada no solo (embedded
in its own pich-mark) em relva cortada rente ao chão (closely-mown area)
perto do putting green. O jogador levanta a bola em conformidade com a
Regra 25-2, mas antes de a “dropar” repara a marca da bola (pitch-mark).
Como aplica as regras?
A. Não há penalidade.
B. O jogador incorre na penalidade de uma pancada
C. O jogador incorre na penalidade e duas pancadas

N.º 5

Num “match”, o jogador escolhe evitar a interferência de uma obstrução
imóvel, marca a posição da bola e levanta-a. Ao estabelecer o ponto mais
próximo onde cessa a interferência, verifica que a sua bola, quando
“dropada” dentro da distância de um taco a partir desse ponto, ficará
provavelmente injogável. O jogador recoloca a bola na posição original e
joga-a. Como aplica as regras?
A. Não há penalidade.
B. O jogador incorre na penalidade de uma pancada.
C. O jogador perde o buraco

SECÇÃO CONHECIMENTOS GERAIS E CURIOSIDADES

Nº 6

A primeira referência escrita ao jogo de golf, feita por Jaime II da Escócia
tem a seguinte data:
A: 1395
B: 1457
C: 1495
D: 1532

Nº 7

Em 1930 um jogador venceu o Grand Slam. (US Open, British Open, US
Amateur e British Amateur). Quem foi esse jogador?
A: Gene Sarazen
B: Bobby Jones
C: Henry Cotton
D: Ben Hogan

Nº 8

O primeiro “The Open Championship” foi jogado em:
A: Prestwick
B: St Andrews
C: Perth
D: Black Heath

Nº 9

O único golfista a ganhar cinco vezes o “The Open Championship” foi:
A: Lee Trevino
B: Arnold Palmer
C: Tony Jacklin
D: Tom Watson

Nº 10

O comprimento máximo permitido de um “tee” é de:
A: 3,5 polegadas (8,89 cm)
B: 4,0 polegadas ( 10,16 cm)
C: 4,5 polegadas (11,43 cm)
D: 5,0 polegadas (12,70 cm)

