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ROZMÝŠĽALI STE 
O TOM, ČO VŠETKO 

MÁTE VO VAŠOM 
GOLFOVOM VAKU?

Rozmýšľali ste niekedy o tom, čo všetko 
vlastne v golfovom vaku nosíte? Možno 

to váži viac, ako si berie vášnivý 
horolezec na niektorý z tatranských 

vrcholov. 

golfové palice 
použité v 
umeleckom diele
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Vhodnou príležitosťou na prehodnotenie obsahu 
golfového vaku je kúpa nového vaku. Pri prekladaní 
obsahu starého do nového nastáva čas na dôkladné 
zhodnotenie jeho obsahu. Táto úvaha má cieľ po-
môcť začiatočníkom a golfistom, ktorí sa pripravujú 
na ďalšiu golfovú cestu.

Čo všetko budeme potrebovať počas golfovej hry? 
Ak by som niečo v zozname zabudla, uvítam námet 
od čitateľov.

Čo tvorí základ obsahu golfového vaku?

Ľahká odpoveď:
Maximálne 14 golfových palíc, ak by ich náhodou 
bolo viac, počas turnaja bude hráč za vyšší počet 
potrestaný. 
Golfové loptičky – najmenej tri na 18 jamiek. 
Nemusia byť všetky nové, napríklad ak budeme hrať 
cez vodnú prekážku alebo odpaľovať na úzkej dráhe 

a obávame sa, že loptičku nenájdeme. 
Na drevách, driveri, hybridoch a pateri zvyčajne 
nosíme obal, aby sme tieto palice nepoškodili počas 
nosenia.
Viac ako desať tíčok, dlhšie na odpal driverom 
a kratšie na odpal železami. 
Golfová rukavica a ďalšia náhradná rukavica. 
Golfové pravidlá, aspoň ich stručné vydanie 
a v prípade nejasností pri riešení najmä neob-
vyklých situácií určite pomôžu.

Na golfový vak zvyčajne umiestňujeme menovku, 
aj s označením doby platnosti po zaplatení členské-

ho poplatku v danom golfovom klube. 
2 uteráky: jeden na utieranie palíc a ďalší menší, 
ktorý zavesíme napríklad počas dažďa na dáždnik 
a používame ho na utieranie rúk. 
Vypichovátko, ktorým opravujeme odtlačky 
loptičiek na jamkovisku. Či ho naozaj máte, môže 
dokonca kontrolovať maršal na ihrisku.
Označovač polohy loptičky: Môže to byť minca, 
ktorá prináša šťastie, žetón z kasína, či moderný 
označovač pre dámy ozdobený kryštálikmi. 
Plastové vrecko so zipsom na odloženie napríklad 
hodiniek a ďalších predmetov počas hry.
Ak si nastavujete hlavu vášho drivera, potom radšej 
aj kľúč, ak by sa náhodou uvoľnila. 

Prvá pomoc
Opaľovací krém, faktor podľa ročného obdobia. 
K bežne dostupným golfovým tričkám a nohaviciam 
s ochranným faktorom, napríklad až 50 pribudli už 
aj dáždniky s ochranou proti slnečnému žiareniu.

Tyčinka na pery (najmä ak hráte počas vysokej tep-
loty alebo vysoko v horách).
Rýchloobväz, prípadne náplasť na pľuzgiere.
Repelent. 
Liek proti bolesti, údajne najlepší priateľ golfistov 
počas hry. 

Niečo pod zub (čo sa nepokazí), ovocie, môže byť 
aj sušené, cereálna tyčinka a dostatočné množ-
stvo vody. V trópoch pri teplote okolo 38 stupňov 
a 100% vlhkosti neuveriteľných 6 litrov, najlepšie 
čistej vody a ani nebudete musieť navštíviť toaletu. 

pes sa ani nepohne, 
veď hrať z pieskovej 

prekážky je vždy 
ťažké....



Každý golfista musí byť pripravený aj na rozma-
ry počasia 
Na predpoveď počasia sa dá čoraz menej spoľah-
núť, a tak štandardne nosím v golfovom vaku na 
tento účel: 

Dažďovú vetrovku a nohavice
Dažďovú rukavicu 
Dáždnik: niekedy pri silnom vetre úplne zbytočný 

V prípade chladného počasia, napríklad po búrke
pár golfových rukavíc do chladného počasia 
vetrovku 
čiapku na uši 

Keby niečo 
Vizitky: nikdy neviete, kedy sa budú hodiť. 
Peniaze v menších bankovkách. 

Technologické vymoženosti

Meracie zariadenie – hodinky alebo laserový 
zameriavač

Niektorí šetrní golfisti si nosia aj palicu na lovenie 
golfových loptičiek z vodných prekážok. 

Banán: Ak neviete hrať bez banánov, pamätajte 
na to, že každý zvyčajne zabudne na tie, ktoré po 
hre ostanú vo vaku a často to zistí až vtedy, keď od 
odloženého golfového vaku tečie nevábna hnedá 
cestička obletovaná drobnými muškami. 

A nakoniec niekoľko predmetov, ktoré nenosia všet-
ci golfisti, ako napríklad fotoaparát, malá fľaštička 
s alkoholom určeným na oslavu po zahratí birdie 
alebo dokonca albatrosa, ktorá môže tiež poslúžiť 
ako prvá pomoc na ošetrenie po uštipnutí bodavým 
hmyzom a dobrôtky pre vášho najlepšieho štvorno-
hého priateľa.

Len tak zo zaujímavosti si potom odvážite golfový 
vak a zistíte, že plne vybavený váži viac ako desať 
kilogramov. 

Takže golfový vak máme zabalený a tak neostáva 
nič iné ako zaželať peknú hru!

Zabudla som na niečo?

Miroslava Dulová 

www.mdgolfphoto.com
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len si vybrať ten 
správny driver ... strážený golfový vak

len si vybrať ten 
správny pater...


