
Nikdy nerobím iným to, čo by som nechcela, aby robili mne pri golfe 

 

Tykáme či vykáme  

Väčšinou po predstavení sa spoluhráčom a podaní rúk si bez ohľadu na vek či postavenie 

v zamestnaní tykáme. Niekedy majú najmä mladší hráči problém s tykaním, napríklad seniorke 

v pokročilom veku, tak ich radšej hneď na štarte treba priamo požiadať, aby jej tykali. Keď sa mi na 

štarte spoluhráč predstavil ako profesor, tak som sa priamo opýtala, či si budeme tykať, ako som 

očakávala, navrhol, že radšej nie a tak je to zatiaľ jediný golfista, ktorý tykanie rezolútne odmietol 

hneď na odpalisku prvej jamky. 

                                                                                                                                                                                                                                    

Nemeškám na štarte 

Traja nervózni golfisti na štarte čakajú na meškajúceho štvrtého spoluhráča a premýšľajú, kedy 

konečne príde, a či vôbec príde. Spotený dobieha, šnúrky v topánkach nezaviazané, nerozcvičený 

a ako každý, vyhovára sa na dopravnú situáciu. Keď už konečne skupina  s meškaním odštartuje, 

meškajúcemu golfistovi samozrejme chvíľu trvá, kým sa vydýcha a konečne sa sústredí na hru. Záver 

– golfisti všeobecne nebudú chcieť hrať s hráčom, ktorý neprichádza na štart včas. Niektoré ihriská na 

meškajúcich golfistov nečakajú. Ak golfista mešká na turnaj, môže počítať s diskvalifikáciou. 

Ak sa štart oneskorí, potom budú štartovať neskôr aj všetky ďalšie skupiny na štarte. A to je presne 

to, čo golfisti z duše nenávidia.   

Golfista by mal byť v blízkosti  štartu  minimálne o dvadsať minút pred štartom a rozcvičiť sa a tiež 

mať všetko potrebné prichystané. 

 

Nehýbem sa a mlčím, keď spoluhráč hrá 

 

Môže sa stať, že práve keď som sa rozprávala alebo sa hýbala, som si neuvedomila, že spoluhráč už 

hrá. Určite sa nezabudnem ospravedlniť, avšak počas celej hry treba pozorne sledovať, čo práve robia 

ostatní spoluhráči. V žiadnom prípade neslobodno prejsť do zóny pred iným golfistom, v ktorej by 

mohla jeho zatúlaná loptička skončiť a zraniť spoluhráča, niekedy aj veľmi vážne. Niektorým golfistom 

nevadí, ak sa spoluhráči rozprávajú, ale pohybovať by sa nemali.  

 

Neradím spoluhráčom počas hry 

 

Nikto nie je rád, ak sa na ihrisku trápi, ak údery nevychádzajú celkom podľa predstavy a situáciu ešte 

zhorší spoluhráč s nízkym hendikepom, ktorý začne analyzovať, čo práve robí nešťastný golfista zle 

a radí, ako to napraviť. Zvyčajne lepší hráč v skupine nebude nič odporúčať, pokým ho o to skutočne 

nepožiadam. Lepšie je mlčať a odpovedať, až keď sa niekto opýta.   

 

Nezabudnem po údere pohrabať pieskovú prekážku 

 

Vieme, že pieskové prekážky sú plné piesku a na 

dobrých ihriskách starostlivo pohrabané. Preto 

prekvapí, ak nie sú pohrabané a je v nich veľa stôp po 

úderoch po neporiadnych hráčoch. Preto si vždy 

kladiem otázku, ako sa cítia tí hráči, ktorí nepohrabali, 

keď majú zahrať loptičku ležiacu vo veľmi hlbokej 

jamke, ktorú neporiadník nepohrabal. Odložia si ju, či 



dokonca ju ani nebudú hrať? A čo potom urobia počas turnaja? Možno sa poučia, keď sa im podarí 

loptičku vyhrať až na tretíkrát a  potom vždy radšej pohrabú. 

 

Odpadky odhadzujem len do košov 

 

Vadí mi na ihrisku, ak spoluhráči fajčia z jednoduchého dôvodu. Hráme v krásnej prírode, na čerstvom 

vzduchu, tak prečo si ho kaziť cigaretovým dymom?  Cigaretové ohorky často nájdeme na 

odpaliskách. Odhodené na jamkovisku sú už naozaj nechutné. A dokonca môžu spôsobiť vychýlenie 

loptičky z jej dráhy, ak si to golfista náhodou nevšimne. Niektoré ihriská vyriešili fajčenie radikálnym 

spôsobom, jednoducho ho na ihrisku zakázali. Ak napriek zákazu golfista fajčí, bude z ihriska 

vykázaný. Zákaz fajčenia je úplne opodstatnený počas veľkého sucha, kedy by cigareta mohla 

spôsobiť obrovský požiar.   

Odpadky odhadzujem len do košov, ak kôš nie je nablízku, odložím do golfového vaku a nezabudnem 

vyhodiť neskôr. 

 

Golfové autíčko 

 

Spravidla na väčšine ihrísk sa autíčkom dá dopraviť do vzdialenosti 20 - 30 metrov od jamkoviska. Len 

vážne postihnutí hráči niekedy môžu prísť až na jamkovisko.  

Počas celej jazdy golfovým 

autíčkom treba byť pozorný – 

nepreháňať brzdenie, ostať stáť, 

keď  iný hráč hrá alebo patuje 

a nepoškodiť jazdou ihrisko. To 

znamená nejazdiť prirýchlo, 

nerobiť prudké obraty a už vôbec 

nie na mokrej tráve. 

Samozrejmosťou je jazda len po 

vyznačených cestičkách, napríklad 

po prudkom daždi.   

 

Opravujem miesto dopadu mojej 

loptičky na jamkovisku a trávu na dráhe po údere 

 

Pamätajte na tie obrovské počty, koľko golfových loptičiek napríklad za deň dopadne na jamkoviská 

a koľko poškodených miest bude na dráhach! Ak si to golfisti po sebe neopravia, trávnikári to určite 

všetko nemôžu stihnúť, aby hneď nasledujúci deň bolo ihrisko opäť v perfektnom stave! A golfistov, 

ktorí neopravujú, je bohužiaľ väčšina. Možno práve vtedy chýbali počas kurzu, keď sa o tom hovorilo. 

Ak ste zvyknutí po sebe opravovať, potom určite viete ako to treba správne robiť. Veď oprava stopy 

po loptičke by mala byť vyznamenaním, že ste jamkovisko dosiahli v regulácii! Samozrejmosťou je 

špeciálny nástroj na vypichovanie, na niektorých ihriskách dokonca maršal kontroluje, či je vo vašom 

golfovom vaku.  

 

 

 

 



Rešpektujem zvieratá na ihrisku 

 

Pre mnohých golfistov je golfové ihrisko jediným miestom, na ktorom sa dostávajú do priameho 

styku s prírodou. Nechajte žiť zvieratá na ihrisku, dokonca aj hady a v niektorých zemepisných šírkach 

nedráždite ani také zvieratá ako krokodíly či aligátory. Pamätajte aj na vtáky, ktoré môžu skrížiť cestu. 

Nikdy ich nezabíjajte! Ani keď odnesú z priečinku v golfovom autíčku nedojedenú tyčinku alebo 

golfovú loptičku!   

 

Hra so psom  

 

 

Po pozdravení sa so spoluhráčmi 

sa opýtam, či im pes nevadí. 

Výslovne ich požiadam o súhlas, že 

môžem s ním hrať. Samozrejme 

len za predpokladu, že pes sa vie 

na golfovom ihrisku správať a je 

počas celej hry na vôdzke. 

 

Hrám svižne 

 

Tempo hry ovplyvňuje všetkých na 

ihrisku a v súčasnosti sa o ňom veľmi vážne diskutuje. Ak po prvej deviatke musím na toaletu a niečo 

zjesť či vypiť, nezdržujem. Ak nestíham, potom je lepšie pustiť pred seba skupinu za nami. A pri 

každom jednom švihu nerobím nekonečne veľa cvičných úderov, pri každom pate nemusím pobehať 

celé jamkovisko a až potom patovať. Ak golfista hrá veľmi pomaly, časom nebude nikto chcieť s ním 

hrať v skupine. 

 

Telefón 

 

Telefón, ak už musí ostať zapnutý, prepínam do tichého režimu. Ak musím telefonovať počas hry, len 

so súhlasom ostatných spoluhráčov a hovor vybavím čo najskôr. Počas turnajov býva používanie 

telefónu zakázané. V tichom režime by mal telefón ostať aj v klubovom dome. 

 

19. jamka 

Po hre si nezabudnem podať ruky so spoluhráčmi. Dobrým zvykom býva pri poháriku v klubovom 

dome prebrať všetky úskalia práve ukončenej hry a je to aj dobrá príležitosť dohodnúť si ďalšiu hru. 
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