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GOLFE MADEIRA ISLANDS OPEN BPI - PORTUGAL 2008

O BURACO 4 FOI
FATAL PARA JARNO
SANDELIN (CAMISOLA
AMARELA) QUE SERIA
DESCLASSIFICADO

PAULO VIEIRA LOPES
plopes@dnoticias.pt

Depois da partida pregada pela
chuva no primeiro dia de compe-
tição o Madeira Islands Open BPI
- Portugal 2008 voltou a sofrer
um contratempo no dia de on-
tem, desta feita com o forte vento
que obrigou à organização do Eu-
ropean Tour a cancelar a prova
por duas horas e meia, entre as
9h15 e as 11h45.

Apesar das contrariedades, cer-
to é que a tempestade acabou por
‘contagiar’ o sul-africano Hennie
Otto, e pela positiva, já que termi-
nou na liderança provisória do
torneio após o segundo dia de
competição, com 139 pancadas
(67+67). O actual 97º classificado
da Ordem de Mérito europeia fez
um percurso invejável, totalizan-
do 67 pancadas (-5 abaixo do Par

do campo) com um ‘eagle’, quatro
‘birdies’ e apenas um ‘bogey’.

Já nos restantes lugares do pó-
dio, com um agregado de 139 pan-
cadas (-5) está o brasileiro Adil-
son da Silva, golfista que é colega
de Otto no circuito sul-africano,
seguido do escocês Alastair
Forsyth, com 140 (-4).

Destaque ainda para o alemão
Seven Strüver e o sueco Fredik
Widmark que registaram menos
6 pancadas quando faltam termi-
nar nove e 12 buracos, respectiva-
mente, na segunda ronda.

Pela negativa ficou ‘apanhado’
Jarmo Sandelin, o sueco que ven-
ceu na Madeira em 1996, que aca-
bou por ser desclassificado por
ter jogado uma bola que não era a
sua no buraco quatro. Uma situa-
ção que foi resolvida com a pre-
sença de um dos directores da
prova.

Hugo Santos estreia-se no cut
No que diz respeito à ‘armada’
portuguesa o dia não poderia ter
corrido melhor para o jovem por-
tuguês Hugo Santos, que veio a
conquistar, pela primeira vez, o
cut numa prova do circuito euro-
peu. O actual vice-campeão na-
cional de golfe profissional pas-
sou o ‘cut’ com 143 pancadas, (-1),
depois da boa segunda volta de
ontem, onde registou 71 pancadas,
e que lhe garante para já um sexto
lugar na classificação provisória.

Em boa posição para também
alcançar o ‘sonho’ da qualificação
para as últimas duas voltas estão
Ricardo Santos (+1), Nuno Cam-
pino (+2), Filipe Lima (+3) e o jo-
vem amador Pedro Figueiredo
(+1), de apenas 16 anos. António
Sobrinho, o melhor português em
2007 no Open da Madeira, soma
+5 pancadas depois de realizar 12

buracos na segunda volta e é tam-
bém um candidato a entrar nas
duas jornadas finais da competi-
ção.

Madeirenses ‘perdidos’ no vento
Já a dupla madeirense Duarte
Freitas e João Pedro Sousa voltou
a descer na classificação.

Duarte Freitas apesar de ter ain-
da oito buracos no dia de ontem
para completar registou um du-
plo-bogey e dois bogey que o leva-
ram a baixar para +7, o que o obri-
ga a arriscar tudo nos restantes
buracos, na tentativa de sonhar
com o cut.

Já o jogador da casa, João Pe-
dro Sousa, voltou a realizar o
mesmo resultado que no primei-
ro dia, 78 pancadas pelo que
soma agora uma marca de 161
pancadas (+12) o que lhe permite
dizer ‘adeus’ à competição.

O sul-africano aplicou ‘raiva’ no seu jogo de ontem, o que lhe permitiu ascender à liderança do torneio.
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CURIOSIDADES

n O escocês Paul Lawrie, a
grande estrela do 16º Open da
Madeira, no campo do Santo da
Serra, desistiu ontem, devido a
uma lesão nas costas, segundo
a informação dada pela
Associação dos Golfistas
Profissionais (PGA) do
European Tour.
O jogador, de 48 anos, nem
sequer iniciou ontem a segun-
da passagem pelo percurso
madeirense.
n Com o forte vento a marcar a
jornada, apenas 21 jogadores
conseguiram realizar um resul-
tado dentro do Par do campo
(72). De referir que esta marca
era de 29 na quinta-feira.

n O dia de hoje começa com a
participação dos 70 golfistas
que ontem não conseguiram
completar a segunda volta.
n Mesmo sem estar concluída a
segunda jornada o cut projecta-
do está agora em +4.
n A terceira volta, e primeira
do cut, deverá iniciar-se pelas
11h30 de hoje, com saídas a
serem dadas nos dois ‘tees’ (1 e
10).
n A título de curiosidade os
resultados do Madeira Islands
Open BPI - Portugal 2008
podem ser consultados ao
minuto no site oficial do circui-
to europeu: www.european-
tour.com.

Gente

HENNIE OTTO DESTACA OS SEUS 27 ‘PUTTS’
“Estou a jogar de forma muito sólida. Não é fácil jogar aqui, mas,
se jogarmos bem, o vento não é um problema. ‘Puttar’ bem faz
toda a diferença e hoje (ontem) consegui um total de 27 putts.”
“O meu objectivo no início da semana era atingir o top-10 para
poder jogar o Torneio de Andaluzia, na próxima semana. Se
conseguir melhor que isso será melhor ainda.”

DUARTE FREITAS
ARRISCA TUDO
“Com alguns erros que cometi
hoje [ontem] sou obrigado a
arriscar mais do que é normal
no resto do percurso de falta.
Penso que estou ainda na
corrida pelo cut, e é isso que
irei tentar fazer nos oito
buracos finais, sendo os três
últimos aqueles que gosto mais
de jogar aqui no Santo da
Serra.”

HUGO SANTOS QUER AGORA O TOP-20
“Nos dois dias joguei pelo seguro, sabia o que estava a fazer,
estava confiante, embora por vezes tenha sentido algum
nervosismo, quando as coisas não corriam bem”. “O primeiro
objectivo está cumprido, que foi atingir o cut. O segundo é ficar
entre os 20 primeiros classificados.”

JOÃO P. SOUSA
COM POUCO RITMO
“O balanço não pode ser
positivo. A verdade é que
não tenho treinado muito
nos últimos tempos e por
isso não podia esperar por
milagres. Há que trabalhar.”

Uma imagem sempre bonita da modalidade, com o francês Michael Lorenzo-Vera aqui como protagonista.

CL. NOME 1+2 PAR

1. Hennie Otto (A. SUL) 134 -10

T2 Sven Strüver (ALE) -6

Fredik Widmark (SUE) -6

4. Adilson da Silva (BRA) 139 -5

5. Alastair Forsyth (ESc) 140 -4

T6 Raphaël Eyraud (FRa) 141 --3

Joakim Backstron (SUE) -3

John Bickerton (ING) -3

Michael L-Vera (FRA) -3

Mathias Eliasson (SUE) -3

Miles Tunnicliff (ING) -3

T12 Andrew Oldcorn (ESC) 142 -2

Peter Gustafsson (SUE) -2

Mathew King (ING) -2

T15 Pablo Larrazabal (ESP) 143 -1

Hugo Santos (POR) 143 -1

TOP-20 PROVISÓRIO

CL. NOME 1+2 PAR
6. Hugo Santos 143 -1
...
T33 Ricardo Santos +1

Pedro Figueiredo (AM +1
...
T43 Nuno Campino +2
...
T51 Filipe Lima +3
...
T74 António Sobrinho +5
...
T98 Sean Hawker 151 +7

António Rosado 151 +7
Duarte Freitas +7
Henrique Paulino +7

...
T133 Tiago Cruz 156 +12

João Pedro Sousa 156 +12
...
140 João Carlota (AM)) 161 +17

PORTUGUESES


