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Musíte však vedieť nosičov počúvať a rozumieť 
ich reči, keď sa vám snažia niečo vysvetliť. O to 
ťažšie, ak ani vy, ani oni nekomunikujete v rod-
nom jazyku. 

Ak máte vo vašej skupine dvoch nosičov, pravde-
podobne sa budú medzi sebou rozprávať o vás 
ako hráčoch, nebudú však komentovať váš golfo-
vý švih. O to nepríjemnejšie, ak sa bavia v jazyku, 
ktorému nerozumiete. Ak váš švih nie je bohvie-
aký, určite už videli horší, a ak sa vám švih mimo-
riadne podarí, určite tiež už videli lepší.

Skôr si budú pod nos šomrať, aký je váš golfo-
vý vak ťažký, veď ste si zobrali desať vodných 
loptičiek a na ihrisku je len jedna väčšia vodná 
prekážka; trápia sa aj napríklad s nezvyčajnými 
obalmi na niektoré hlavy vašich palíc. Istotne 

sa im nebude páčiť, ak po prvej deviatke ste ich 
v bufete aspoň formálne nepozvali na pohárik, 
aj keď len vody.

Aj takéto maličkosti môžu vytvoriť určité napä-
tie medzi golfistom a jeho nosičom.

Sú ihriská, na ktorých môžete hrať bez nosiča, 
sú však aj ihriská, na ktorých je nosič povinný. 
Ak nie ste zvyknutí hrať s nosičom, musíte si ho 
však zobrať, pamätajte na tieto dobré rady:

Uvoľnite sa
Asi sa nebudete cítiť vo svojej koži, ak sa na vás 
niekto počas hry pozerá, o to viac, ak nosič hre 
veľmi dobre rozumie. Nebojte sa, nosiči už na 
golfovom ihrisku videli všetko, čo sa dá vidieť 
počas hry.

NOSIČI NA 
GOLFOVOM 

IHRISKU
Hra s nosičom môže spôsobiť 

značný stres a nepohodu počas 
hry mnohým golfistom. Hlavnou 

úlohou nosiča je nielen nosiť 
zákazníkov golfový vak, ale 

najmä poradiť kam zahrať, ako 
zahrať a dávať neoceniteľné rady, 

najmä pri dokonalom čítaní 
jamkovísk.

Nosičky pri práci

Výuka nosičiek

Text Miroslava Dulova Foto www.mdgolfphoto.com
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Všeobecne počas hry je vhodné nezdržovať, 
napríklad nadmerným počtom cvičných úde-
rov alebo počas čítania patov. Ako v mnohých 
prípadoch, aj tu platí čas sú peniaze. Nosiči sa 
snažia absolvovať hru čo najefektívnejšie, aby 
dostali dobre zaplatené (rozumej aj slušné pre-
pitné) a zobrať na ihrisko ďalšiu skupinu hráčov.
Takže loptičku odohrajte bez zbytočného zdr-
žovania,veď hlavným cieľom nosiča je pomôcť 
klientovi dobre hrať, tak ich považujte za súčasť 
tímu.

Vhodne sa správajte k nosičovi
Stručne sa predstavte a krátko sa porozprávajte, 
pomôže to na úvod. Tiež sa dozviete, aké skúse-
ností má váš nosič. 

A nezabudnite z vášho golfového vaku vybrať 
všetko, čo určite nebudete potrebovať, vodné 
lopty, ak na ihrisku nie sú vodné prekážky, daž-
ďové oblečenie, ak žiaden dážď nehrozí. Ak už 
zahráte do pieskovej prekážky, pokúste sa zane-
chať čo najmenej stôp, aby nosič nemusel dlho 
hrabať. Po prvej deviatke ponúknite aj nosiča. 

Pravdepodobne s vďakou odmietne, ocení však 
vašu ponuku. A bez ohľadu na to, čo sa počas 
hry prihodí, vždy odovzdajte vašu palicu nosičo-
vi, nikdy ju nehádžte ani nenechajte padnúť, aby 
ju musel nosič dvíhať.

Dodržujte pravidlá
Váš nosič pracuje pre vás, každopádne máte 
právo očakávať jeho služby s úsmevom.

Nosič vás bude najmä informovať o vzdialenos-
tiach, podávať a čistiť vaše palice, čítať línie pa-
tov na jamkovisku, čistiť loptičky, hrabať piesko-
vé prekážky a opravovať vaše stopy po údere na 
dráhach.

Po pár jamkách budete mať celkom jasno v tom, 
či si želáte všetky nosičove služby a rady. Ak by 
ste však radšej rozhodovali sami o výbere palice 
alebo počas čítania patu, tak mu to slušne po-
vedzte pred prvým odpalom na danej jamke. 

A to najťažšie nakoniec – ako vždy o peniazoch. 
Niektoré ihriská, na ktorých hráte povinne s no-
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sičom, započítajú poplatok za nosiča k cene 
poplatku za hru a na vás potom po hre ostáva 
len rozhodnutie, ako ste boli s nosičom spokojní 
a podľa tohto ho odmeníte. Sú ihriská, kde nosiči 
sú samostatne zárobkovo činné osoby, s nimi si 
vopred dohodnete odmenu. Už sa mi stalo, že 
poplatok pre nosiča som zaplatila spolu s po-
platkom za hru a nosič ho potom ešte raz pýtal 
a tvrdil, že nebol zaplatený. Až po dlhej a neprí-
jemnej diskusii sa to vysvetlilo a samozrejme, 
zatienilo príjemnú skúsenosť z hry na známom 
ihrisku. Na inom ihrisku v kopcovitom teréne 
mladý nosič nevládal nosiť dva golfové vaky 
a tak sme mu občas prácu uľahčili a chvíľu sme si 
nosili sami. Na ďalšom ihrisku sme hrali len prvú 
deviatku, poplatok pre nosiča mali však len za 
osemnásť jamiek. 

Základné pravidlo: Ak už musím hrať s nosi-
čom, všetko si vopred zistím. Príjemným spes-

trením pre mužov golfistov sú nosičky napríklad 
v Číne a Malajzii (nosia len do veku 25 rokov). 
Počas hry na ihrisku v Malajzii som patovala na 
jamkovisku, keď môj nosič vyštartoval ako ra-
keta ku golfovému vozíku a golfovou palicou 
sa zahnal na opicu, ktorá už mala otvorený zips 
na obale môjho fotoaparátu a snažila sa vybrať 
telefón a pas. Nechcem si predstaviť, čo by ma 
čakalo, ak by si zobrala aj môj pas... 

Ak nosič nosí dva golfové vaky, bude to stáť pri-
bližne 40-80 eur za golfový vak (alebo 50-100 
a viac eur, ak nosí len jeden vak).

Ak už musíte hrať len s nosičom, všetko o finanč-
ných podmienkach si vopred zistite, uvoľnite sa 
a užívajte si hru, veď na základe overených infor-
mácií sa vám určite podarí dosiahnuť vynikajúci 
výsledok na známom ihrisku, ktorý si budete 
dlho pamätať.
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Sediaci nosiči odpočívajú

Nosička ako príležitostná fotografka

Nosičky na ihrisku 
Saujana pri Kuala 
Lumpur, až keď 
som dohrala som sa 
dozvedela, že ihrisko 
má prezývku kobra, 
pre vysokú teplotu 
a nadmernú vlhkosť 
som aj tak v džungli 
žiadnu loptičku 
nehľadala....

Nosič na ihrisku Rennaissance  
v East Lothian

Cestovanie


