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Wstêp
Golf przepiêkny sport w naszym kraju wci¹¿ jest ma³o popularny. Pomimo, ¿e sport ten nie
jest kojarzony z du¿¹ dynamik¹, czy ruchem to przecie¿ d³ugotrwa³e spacerowanie po polu
golfowym powoduje, ¿e spalamy kalorie. Dodatkowym atutem jest, i¿ przebywamy wœród
przyrody w bardzo piêknym otoczeniu pejza¿y dotleniamy siê, odprê¿amy i mo¿emy
odreagowaæ stres.
Golf jest sportem wielopokoleniowym w rundzie golfowej mo¿e iœæ dziadek, syn, ¿ona,
wnuczek wszyscy razem mi³o spêdz¹ oko³o piêæ godzin na œwie¿ym powietrzu. Ten sport
mo¿na uprawiaæ od pi¹tego roku ¿ycia do póŸnej staroœci.
Grupa pasjonatów golfa z Miko³owa buduje pole golfowe. Dziêki wspania³ym 150-u cz³onkom
za³o¿ycielom oraz zarz¹dowi (Grzegorz Moæko, Krzysztof Kuta, Krzysztof Szymik, Marek
Jelonek) pod przywództwem Prezydenta (Bogdan Uliasz) powstaje wspania³e 18- to do³kowe
pole golfowe „Golf Park Miko³ów”. Warto dodaæ, i¿ przedmiotowa inwestycja jest czêœci¹
ogrodu botanicznego co powoduje, ¿e stajemy siê najwiêkszym kompleksem przyrodniczorekreacyjnym w Polsce. W roku 2017 powstaje Klub Sportowy Golf Park Miko³ów w sk³adzie
wiceprezes Jan Palicki, wiceprezes Krzysztof Zygu³a pod przewodnictwem Prezesa
Grzegorza Moæko. Klub sportowy zostaje oficjalnie zarejestrowany w Polskim Zwi¹zku Golfa.
Przedmiotowy poradnik zawiera zakres wiedzy niezbêdny do przygotowania i zdania
egzaminu na „Zielon¹ Kartê” przysz³ych golfistów.
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1. Krótka historia golfa
Nikt dok³adnie nie wie, gdzie i kiedy narodzi³a siê historia golfa. Legenda g³osi, ¿e wymyœlili
go szkoccy pasterze owiec uderzaj¹c kijem w kamieñ. Pierwsze zapisy o grze pochodz¹ z
1457 r. Wiadomo tak¿e, ¿e chêtnie grywa³a w golfa Maria Stuart, a pierwszy klub golfowy
za³o¿ono w po³owie XVIII wieku. Genealogia golfa do dziœ pozostaje niezbyt jasna. Podobno
ju¿ w œredniowiecznej Europie istnia³o kilka gier polegaj¹cych na uderzaniu do celu ma³ej
drewnianej pi³ki przy u¿yciu metalowych kijów. Na Zachodzie, na ulicach Francji i W³och
grano namiêtnie w pallemaille (kiedy gra ta dotar³a w XVII wieku do Anglii, wybudowano w
centrum Londynu miejsce do gry nazywane do dziœ Pall Mall). Na du¿ych otwartych
przestrzeniach belgijskich miast rozgrywano mecze chole, a na holenderskich lodowiskach
colfa. Mo¿na wnioskowaæ, ¿e to w³aœnie holenderscy marynarze „przywieŸli swojego golfa”
do Anglii i Szkocji.
ród³a historyczne donosz¹, ¿e w 1457 roku król Szkocji James IV wyda³ edykt zabraniaj¹cy
gry swoim poddanym, którzy poœwiêcali na ni¹ czas przeznaczony na obowi¹zkowe
æwiczenia ³ucznictwa. Zakaz zosta³ jednak szybko, zaledwie po piêciu latach, zniesiony. Król
sam zacz¹³ bardzo chêtnie grywaæ w golfa. Jemu w³aœnie przypisuje siê rozpowszechnienie
gry (w formie zbli¿onej do tej, jak¹ znamy obecnie) na terenie Anglii i Szkocji.
Popularnoœæ golfa ros³a od tamtej pory w zatrwa¿aj¹cym tempie. W XVI wieku zdoby³ wielk¹
s³awê miêdzy innymi dziêki królowej Marii Stuart (Francuzce, która czêsto grywa³a w tzw.
caddie) i królowi Karolowi. W tych czasach w³aœnie (w 1552 r.) zbudowano pierwsze pole
golfowe w St. Andrews, które istnieje do dziœ i uwa¿ane jest za jedno z najpiêkniejszych pól
na œwiecie.
XVIII wiek to kontynuacja wielkiego rozkwitu golfa. Powstawa³y w tym czasie nie tylko
funkcjonuj¹ce do dnia dzisiejszego kluby (w 1744 r. powo³any zosta³ do ¿ycia The
Gentlemen Golfers of Leith), ale te¿ stworzono pierwsze pisane regu³y gry. W tym samym
roku The Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews przedstawi³o pierwsze zasady: m.in.
zakaz wymiany pi³ki podczas gry, zakaz usuwania drobnych naturalnych przeszkód, zakaz
gry pi³k¹ przeciwnika. Zaledwie 5 lat póŸniej utworzono s³ynny klub St. Andrews Society of
Golfers, w 1759 roku przedstawiono grê w formacie Stroke Play, a w 1764 r. po raz pierwszy
rozegrano turniej na 18 do³kowym polu (co sta³o siê póŸniej tradycj¹).

Oprac. Grzegorz Moæko

2

Do Ameryki sprowadzili golfa (w 1786 r.) szkoccy oficerowie i musia³o min¹æ dobre 100 lat,
by gra zakorzeni³a siê na Nowym Kontynencie. Pierwszy prawdziwy amerykañski klub
za³o¿ony zosta³ dopiero w 1873 r. w Montrealu w Kanadzie. Istotnym motorem rozwoju golfa
sta³a siê nieumyœlnie brytyjska polityka imperialna dziewiêtnastego wieku. Gra przedosta³a
siê na wschód. Otwarto kluby w Indiach, w Bombaju, w Nowej Zelandii, w Po³udniowej Afryce
i w Australii.
W chwili obecnej golf jest ju¿ popularny na ca³ym œwiecie. Zdoby³ zdumiewaj¹c¹ s³awê,
wypracowa³ niepowtarzalny wizerunek i podbi³ serca ogromnych rzeszy fanów. Bez
w¹tpienia jest najdynamiczniej rozwijaj¹cym siê sportem, a wraz z awansem cywilizacyjnym
do grona wielbicieli tej dyscypliny do³¹czaj¹ kolejne kraje Azji i Ameryki Po³udniowej. Ju¿ dziœ
szacuje siê, ¿e na ca³ym œwiecie uprawia go ponad 150 milionów osób. Niewielu wie, ¿e liczy
sobie wiêcej aktywnych fanów ni¿ pi³ka no¿na, czy tenis. Jako ciekawostkê mo¿na
przytoczyæ informacjê, i¿ na polu golfowym podczas jednego turnieju mo¿e kibicowaæ ponad
100 tysiêcy osób. Dzisiaj turnieje golfa rozgrywane s¹ w konkurencji amatorów i
zawodowców, kobiet i mê¿czyzn, indywidualnie i dru¿ynowo, a zawodowi golfiœci s¹ jednymi
z najlepiej zarabiaj¹cych sportowców na œwiecie.
Golf na ziemiach Polski
Przed 1939 rokiem na ziemiach dzisiejszej Polski dzia³a³y pola golfowe w Warszawie
Powsinie, Gdañsku, £añcucie, Katowicach i Szczawnie. Najstarszy klub golfowy w
Szczawnie Zdroju, czyli ówczesnym Bad Sazbrunn powsta³ w 1906 roku i uznawany by³
przez ca³¹ europejsk¹ elitê. W 1928 roku powsta³ w Warszawie przy ulicy Nowosielskiej
(obecna ulica Bartycka) „Warszawski Golf Club”. W 1932 roku wydano pierwszy polski
“Podrêcznik do gry w golfa”, którego autorem by³ Adam Gubatta. Znalaz³ siê tam miêdzy
innymi taki zapis: „Jakkolwiek do golfa istnieje wiele tysiêcy torów wykwintnie urz¹dzonych i
znacznym kosztem pielêgnowanych, to jednak w golfa mo¿na graæ na ka¿dym
obszerniejszym pastwisku, bez ¿adnych kosztownych urz¹dzeñ”. W przedwojennej
Rzeczpospolitej w 1938 roku „Warszawski Golf Club” zosta³ przeniesiony do Powsina i
przemianowany na „Polski Country Club”. 50 hektarowe 9 do³kowe pole powsta³o na
ziemiach odkupionych od hrabiego Branickiego. Relacje z tych wydarzeñ znajduj¹ siê we
wspomnieniach Antoniego Uniechowskiego. Wybitnym polskim ówczesnym golfist¹ by³ Karol
hr. Radziwi³³, który osi¹gn¹³ hcp 4.
W 1939 roku istnia³y ju¿ cztery pe³nowymiarowe pola golfowe w Gdañsku, £añcucie,
Katowicach i Powsinie. Jak wiadomo w okresie wojennym jak i w polityce sowieckich
s¹siadów nie by³o miejsca na tak¹ dyscyplinê. Poprzedni ustrój zamordowa³ polskiego golfa i
wypali³ do cna wszystkie korzenie. Wszystkie obiekty bez wyj¹tku zaros³y pszenic¹, prosem i
¿ytem wspó³tworz¹c socjalistyczny krajobraz PGR-owskiej rzeczywistoœci. Je¿eli w³adza
chcia³a zniszczyæ przejawy ¿ycia tak zwanej znienawidzonej klasy wy¿szej, to w tej kwestii
odnios³a stuprocentowy sukces godny ówczesnej propagandy. Niezmienna sytuacja
panowa³a w Rzeczpospolitej przez niemal pó³ wieku zacieraj¹c jakiekolwiek wspomnienia o
tym zjawiskowym sporcie. Dopiero wraz z przemianami ustrojowymi, burz¹ m³odego
kapitalizmu, raczkuj¹cej demokracji, a przede wszystkim dziêki entuzjastom, którzy
spróbowali trafiaæ w pi³eczkê za granic¹ b¹dŸ obcokrajowcom, którzy osiedlili siê w Polsce,
golf powróci³ z koñcem lat 80. Powróci³ to zbyt du¿e s³owo, lecz pojawi³ siê na nowo w
œwiadomoœci Polaków co mia³o znaczenie w latach kolejnych Open Championship St.
Andrews 1895 Art Print. Na pocz¹tku lat 90-tych powsta³y dwa pierwsze oœrodki golfowe
ciesz¹ce siê do dzisiaj dobr¹ s³aw¹, czyli pola w Rajszewie pod Warszaw¹ i w Ko³czewie pod
Miêdzyzdrojami. Otwarcie pierwszego w 1992 roku jest pocz¹tkiem prawdziwego odrodzenia
golfa na terenie III Rzeczpospolitej. To w³aœnie tam w lipcu 1992 roku, na dopiero co
zalesionym terenie zebra³a siê wokó³ ma³ego baraku niewielka grupka osób, po to by
rozegraæ pierwszy polski turniej.
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2. Wygl¹d pola golfowego
Pola golfowe to wspania³e tereny rekreacyjne podobne do parków miejskich. Pole do gry w
golfa ma od 15 do 55 ha i jest terenem o urozmaiconej konfiguracji, pokrytym w
przewa¿aj¹cej czêœci wypielêgnowan¹ traw¹ w miejscach gry nisko skoszon¹. Na œwiecie
zró¿nicowanie pól golfowych jest bardzo du¿e: od ³atwych do skomplikowanych, od p³askich
do pofa³dowanych, czy te¿ górzystych. Dodatkowo posiadaj¹ wiele utrudnieñ sztucznych lub
z wykorzystaniem naturalnego ukszta³towania terenu.
Gra w golfa polega na wbiciu pi³eczki do do³ka, przy pomocy kijów golfowych w jak
najmniejszej liczbie uderzeñ. Runda golfa mo¿e byæ rozgrywana przez grupê od 2 do 4
graczy na 18 do³kach . Na danym do³ku grê rozpoczyna siê z miejsca zwanego tee (st¹d
wykonuje siê pierwsze uderzenie), a koñczy na greenie, gdzie znajduje siê do³ek, w którym
nale¿y umieœciæ pi³eczkê przy pomocy jak najmniejszej iloœci uderzeñ. D³ugoœæ
poszczególnych do³ków waha siê w przedziale od 100 do 550 metrów. Okreœlenie do³ek
odnosi siê do obszaru obejmuj¹cego miejsce wybicia z tee poprzez drogê w kierunku do³ka
tzw .fairway , a¿ do obszaru, na którym znajduje siê do³ek i jest najni¿ej skoszona trawa od
2,5 do 3,5 mm, czyli green.
Tee – obszar z krótko œciêt¹ traw¹, z którego wykonujemy pierwsze uderzenie, z regu³y jest
na podwy¿szonym terenie.
Oznakowanie Tee :
Oznaczenia wysuniête bli¿ej do³ka w kolorze czerwonym przeznaczone s¹ dla kobiet,
mê¿czyŸni maj¹ oznaczenia ¿ó³te. Zawodnicy Pro oddaj¹ swój pierwszy strza³ z oznaczeñ
bia³ych le¿¹cych najdalej od greenu. Obok oznaczeñ tee znajduje siê tabliczka z numerem
do³ka, informacj¹ o d³ugoœci toru w metrach lub jardach, norm¹ uderzeñ (par) oraz stopniem
trudnoœci toru (stroke index ). Zdarza siê te¿ zarys obszaru jednego do³ka. Uderzenie z pola
tee wykonuje siê z ko³ka tee lub bezpoœrednio z trawy.
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1. Tee (w³aœciwie tee box) - czyli miejsce, z którego zaczynamy i gdzie oddajemy pierwsze
uderzenie na danym do³ku. Na tym obszarze znajdziemy miejsca oznaczone (np.
kamieniami, ko³kami itp.) na ró¿ne kolory w zale¿noœci od poziomu zaawansowania gracza
oraz dodatkowo czerwone dla kobiet.
Zwykle oznaczenia wygl¹daj¹ nastêpuj¹co:
- bia³e - dla zawodowców, PRO
- ¿ó³te dla mê¿czyzn
- czerwone – jako dodatkowe dla kobiet
- niebieskie juniorzy
Rozró¿nia siê w ten sposób ró¿ne dystanse do greenu. Pi³kê wybijamy tu z ko³eczka
(okreœlanego równie¿ tym samym angielskim s³owem tee).
2. Water hazard przeszkoda wodna zazwyczaj w postaci jeziorek i oczek wodnych, rzadziej
strumieni. Jeœli pi³ka wpadnie do przeszkody wodnej, mo¿emy wybiæ j¹ w „standardowy”
sposób lub doliczaj¹c jedno karne uderzenie, powtórzyæ ostatnie zagranie z tego samego
miejsca co poprzednio, b¹dŸ upuœciæ pi³kê (czyli zdropowaæ pi³kê) za przeszkod¹, tak aby
miejsce w które upuszczamy pi³kê, do³ek oraz miejsce w którym pi³ka przeciê³a granicê
przeszkody wodnej by³o w tej samej linii.
3. Fairway - tor gry. Tak nazywamy ca³y obszar przystrzy¿onej trawy na wysokoœæ od 18 do
25 mm. pomiêdzy tee a green'em.
4. Rough - obszar wysokiej trawy,
5. Semi Rough - obszar trawy za fairway wysokoœæ od 30 mm do 35 mm
6. Fringe - jest to czêœæ greenu, o szerokoœci ok. 50 cm na jego skraju. Trawa jest tam
trochê wy¿sza ani¿eli na greenie. Na ogó³ z fringu u¿ywa siê ju¿ puttera.
7. Bunkier - przeszkoda pojawiaj¹ca siê w wielu miejscach na polu golfowym. Ma ona
zwykle formê piaszczystego p³ytkiego do³u o ró¿nych kszta³tach. Jeœli pi³ka wpadnie do
bunkra, mo¿emy wybiæ j¹ w „standardowy” sposób (u¿ywaj¹c wedge'a) lub uznaæ j¹ za „nie
do zagrania” (a co za tym idzie doliczaj¹c jedno karne uderzenie) powtórzyæ ostatnie
zagranie z tego samego miejsca co poprzednio b¹dŸ upuœciæ pi³kê, w obrêbie dwóch
d³ugoœci kija golfowego od punktu jej spoczynku, lecz nie bli¿ej do³ka).
8. Green - czyli obszar wokó³ do³ka z najkrócej przystrzy¿on¹ traw¹ na wysokoœæ od 2,5
do 4 mm. Tutaj puttujemy, czyli uderzamy pi³kê za pomoc¹ puttera tak, aby potoczy³a siê i
wpad³a do do³ka.
9. Do³ek - ma œrednicê 10,8 cm, a wewn¹trz znajduje siê specjalny „kubek” na pi³kê. Po
trafieniu do do³ka, pi³kê wyjmujemy ze œrodka i umieszczamy w nim flagê a sami, przenosz¹c
pi³kê (i kije) udajemy siê na tee nastêpnego do³ka.
10. Flaga - pozwala okreœliæ po³o¿enie do³ka z dystansu. Gdy puttujemy na green'ie, flagê
wyci¹gamy z do³ka, i wk³adamy z powrotem dopiero po zakoñczeniu do³ka.
11. Obszar poza granicami pola. Jeœli tu upadnie pi³ka, gracz musi zagraæ pi³kê (z kar¹
jednego uderzenia), z punktu mo¿liwie najbli¿szego miejscu, z którego wykona³ ostatnie
uderzenie oryginaln¹ pi³k¹.
12. Znaczniki odleg³oœci od greenu: palik w kolorze czerwonym 100 m, palik w kolorze
¿ó³tym 150 m; palik w kolorze niebieskim 200 m.
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13. Palik w kolorze bia³ym – wyznacza granice pola. Gdy pi³ka znajdzie siê poza granic¹
pola doliczany jest punkt karny tzw. „out of bounds”
14. Palik w kolorze czerwony - oznaczenie bocznej przeszkody wodnej. Poza palikami
gramy tak jak z bunkra lub dropujemy w miejscu przeciêcia pi³ki z przeszkod¹ wodn¹
dodaj¹c sobie punkt karny.
15. Palik w kolorze bia³o-niebieskim lub niebieskim - wyznacza granice terenu w
naprawie, z którego gra jest zabroniona.
16. Palik w kolorze ¿ó³tym – przeszkoda wodna.
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Golf park Miko³ów domek klubowy
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3. Sprzêt- Kije i pi³ki golfowe
W torbie golfisty mo¿e znajdowaæ siê maksymalnie 14 kijów. Wyró¿nia siê kilka rodzajów
kijów, jednak wszystkie maj¹ te same cechy sk³adowe. Ka¿dy kij jest zbudowany z uchwytu
(grip), trzonka (shaft) oraz g³ówki kija (club head). Ró¿nice w budowie poszczególnych kijów
dotycz¹ kszta³tu i d³ugoœci okreœlonych elementów:
UCHWYT - koñcówka kija, któr¹ gracz trzyma podczas jego u¿ywania. Uchwyt wykonany
jest najczêœciej z gumy i przypomina rêkaw d³ugoœci ok. 25- 27 cm, na³o¿ony na górny
koniec kija
TRZONEK - d³uga, owalna czêœæ kija, ³¹cz¹ca uchwyt z g³ówk¹ kija. Obecnie spotyka siê
trzonki metalowe lub grafitowe. Najwa¿niejsz¹ ró¿nic¹ miêdzy nimi jest twardoœæ, któr¹
dobiera siê do szybkoœci wymachu zawodnika
G£ÓWKA KIJA - czêœæ kija przystosowana do uderzenia pi³ki. Jest ona przymocowana do
koñcówki trzonka. Budowa g³ówki kija pozwala na uderzenie pi³ki na zaplanowan¹ odleg³oœæ
i nadanie jej odpowiedniej trajektorii lotu.

Uchwyt (grip)

Trzonek (shaft)

G³ówka kija

Rodzaje kijów:
Driver Wood Irony Wedge Putter -

zasiêg od 190-350 m
zasiêg od 170-250 m
zasiêg od 70-180 m
zasiêg od 10-80 m
precyzyjne uderzenie na greenie

Ka¿dy z kijów golfowych ró¿ni siê od pozosta³ych k¹tem nachylenia g³ówki, decyduj¹cym o
trajektorii lotu pi³ki oraz d³ugoœci¹ trzonka. Te dwa elementy budowy kija wp³ywaj¹ na
odleg³oœæ uderzenia pi³ki. Wyró¿nia siê nastêpuj¹ce rodzaje kijów:
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WOOD - kij, którego nazwa oznacza materia³ (drewno), z jakiego by³ wykonywany w
przesz³oœci. Obecne technologie pozwalaj¹ na wykorzystanie innych surowców do budowy
wood-ów, np. tytanu, co sprawia, ¿e ich jakoœæ jest du¿o lepsza. Kije te s¹ wiêksze przy
zachowaniu ma³ej wagi co ma du¿y wp³ywa na odleg³oœæ uderzenia i trajektoriê lotu. S³u¿¹
one do dalekich uderzeñ (ponad 200 metrów). Wœród nich wyró¿niamy:
DRIVER - zwany inaczej 1 wood. Jest to najwiêkszy kij z tej grupy, którym uderza siê z tee.
Uderzenia te nale¿¹ do najdalszych. K¹t nachylenia g³ówki kija najczêœciej spotykanych
driverów wynosi od 7 do 10,5 stopnia.
FAIRWAY WOOD - kij o budowie zbli¿onej do drivera lecz nieco krótszy. Wykorzystywany
jest do gry z tee oraz do uderzeñ pi³ki le¿¹cej na trawie. W zale¿noœci od k¹ta nachylenia
g³ówki wyró¿nia siê 3 wood, 4 wood, 5 wood itp., które charakteryzuj¹ siê masywn¹ g³ówk¹
oraz d³u¿szym ni¿ w innych grupach trzonkiem.
HYBRYDA - kij ten jest po³¹czeniem dwóch rodzajów kijów - fairway woods oraz d³ugich
irons. Umo¿liwia on du¿¹ kontrolê nad d³ugoœci¹ lotu pi³ki i miejscem jej zatrzymania, czêsto
nazywany te¿ kijem ratunkowym

Fairway wood

Driver

Hybryda
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IRON - kij, którego nazwa pochodzi od materia³u (¿elaza), z jakiego by³y kiedyœ robiony.
Obecnie irony wykonywane s¹ ze stali oraz z grafitu. Typowy komplet kijów iron jest tak
zbudowany, aby ka¿dy z nich posy³a³ pi³kê na okreœlon¹ odleg³oœæ. Poszczególne kije z
kompletu ró¿ni¹ siê k¹tem nachylenia ³opatki (loft), wag¹ oraz d³ugoœci¹ trzonka.

stopnie
nachylenia

Pitching 9-iron
wedge
0
0
46
44

8-iron 7-iron 6-iron 5-iron 4-iron 3-iron
42

0

38

0

34

0

30

0

26

0

22

100 m

120 m

130 m 135 m 145 m

155 m

165 m

175 m

0

K¹t nachylenia
30 0

K¹t nachylenia
15 0
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WEDGE - kije przypominaj¹ce budow¹ irons. S³u¿¹ do precyzyjnych uderzeñ. Wœród nich
wyró¿nia siê:
PW (pitching wedge) - kij przeznaczony do uderzeñ pi³ki z odleg³oœci ok. 80 m od do³ka,
charakteryzuj¹cy siê wysok¹ trajektori¹ lotu, po którym pi³ka powinna zatrzymaæ siê zaraz po
kontakcie z ziemi¹. Uderzamy tym kijem z okolic greenu tzw. chip shots. K¹t nachylenia
³opatki PW to ok. 48 stopni.
SW (sand wedge) – kij ten przeznaczony jest g³ownie do wybijania pi³ki z piasku. K¹t
nachylenia ³opatki SW waha siê od 52 do 56 stopni i ma tak¹ budowê, aby nie zakopa³ siê w
piasku.
LW (lob wedle)- kij s³u¿¹cy do bardzo krótkich uderzeñ o bardzo wysokiej trajektorii lotu.
U¿ywa siê go g³ównie w okolicy greenu, kiedy trzeba uderzyæ pi³kê nad jak¹œ przeszkod¹
(drzewo, krzaki, bunkier) oraz gdy oczekuje siê, by pi³ka miêkko wyl¹dowa³a na greenie i
bardzo krótko siê toczy³a. Doskonale przydaje siê w wysokiej trawie. K¹t nachylenia ³opatki
LW wynosi 58-64 stopni.

Oprac. Grzegorz Moæko
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PUTTER - kij zapewne uwa¿any za najwa¿niejszy w torbie golfisty. Jest to jedyny kij, którego
u¿ywa siê na ka¿dym do³ku przynajmniej jeden raz, g³ównie na greenie lub w jego
bezpoœrednim otoczeniu. Kij ten charakteryzuje siê specjalnym kszta³tem g³ówki, która jest
p³aska, prostopadle nachylona do pod³o¿a oraz innym kszta³tem uchwytu. Obecnie u¿ywa
siê putterów o ró¿nej d³ugoœci. W zale¿noœci od upodobañ graczy mo¿na spotkaæ puttery
krótkie, trzymane jak zwyk³e kije, puttery d³u¿sze, które podczas puttowania dotykaj¹
brzucha golfisty w okolicach pêpka oraz puttery najd³u¿sze, trzymane jedn¹ rêk¹, oparte o
gracza w okolicach mostka, drug¹ rêk¹, u³o¿on¹ na trzonku kija na wysokoœci pasa,
zawodnik kontroluje tylko ruch Puttera (aktualnie na zawodach jest zakaz u¿ywania tych
putterów).

Siedziba firmy PING ekspozycja z³otych paterów
raju golfa Phoenix w stanie Arizona

Oprac. Grzegorz Moæko
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Pi³ki golfowe
Pi³ka golfowa – posiada wymiar 1,68 cala (4,26 cm). W 1968 roku postanowiono, ¿e w
ka¿dym PGA na œwiecie bêdzie uznawany tylko amerykañski modu³ .
Krótka historia pi³ek golfowych:
W historii golfa zaistnia³y trzy podstawowe typy pi³ek:
– miêkkie, wnêtrze których wype³nione by³o pierzem, a jako ciekawostka - pi³ki takie by³y
u¿ywane przez 400 lat.
- oko³o 1850 roku odkryto w³aœciwoœci malezyjskiej gumy zwanej gutaperka. Pod wp³ywem
gor¹cej wody mo¿na by³o formowaæ kule w stalowych matrycach, a nastêpnie ch³odzono
pi³kê tak, by powstawa³y regularne kule. Pi³ki te by³y g³adkie i zauwa¿ono, i¿ nie lec¹ daleko.
Postanowiono zrobiæ ma³e wg³êbienia i dystans siê znacznie poprawi³.
- nowoczesne pi³ki czterowarstwowe maj¹ zdolnoœæ oddawania energii przy uderzeniu, co
wp³ywa znacznie na wyd³u¿enie dystansu. Pi³ki te obracaj¹ siê wokó³ w³asnej osi, a
wg³êbienia znacznie poprawiaj¹ aerodynamikê.

Produkcja pi³ek golfowych - wewn¹trz znajduje siê pierze
pracownik potrafi³ wykonaæ tylko 4 pi³ki na 1 dzieñ

Ewolucja pi³ek golfowych
golfowych

Nowoczesne pi³ki
golfowe
Oprac. Grzegorz Moæko
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4. System Handicapowy (HCP)
System handicapowy jest odzwierciedleniem umiejêtnoœci ka¿dego golfisty. Im ni¿szy
handicap, tym wy¿szy stopieñ umiejêtnoœci gracza. Handicap to dodatkowa liczba uderzeñ
podczas rundy golfa, jak¹ otrzymuje gracz o ni¿szych umiejêtnoœciach. Po zaliczeniu
egzaminu na „zielon¹ kartê” przyznawany jest na starcie HCP 54. Handicap gracza jest
weryfikowany na podstawie osi¹ganych przez niego wyników. Obni¿enie HCP dokonywane
jest na podstawie wyników turniejów, a nawet rund towarzyskich. Aktualizacja HCP nale¿y
do obowi¹zków golfisty.
Przyk³ad rywalizacji dwóch graczy: œredniej trudnoœæ pole ( PAR 72) Gracz nr 1 przegrywa
pojedynek czterema uderzeniami netto.

Handicap ( HCP )
system wyrównywania szans
podany na przyk³adzie dwóch graczy

Gracz z HCP 2
PAR pola 72 + 2 = 74

Gracz z HCP 36
PAR pola 72 + 36 = 108

Wynik rozgrywki 75 punktów

Wynik rozgrywki 105 punktów

Od wyniku 75 odejmujemy
HCP 2

Od wyniku 105 odejmujemy
HCP 36

Wynik 75-2 = 73 punktów

Wynik 105-36 = 69 punktów

Gracz z HCP 2

Gracz z HCP 36

przegrywa

wygrywa

W tej rozgrywce wygrywa zawodnik z HCP
wy¿szym 36.

Oprac. Grzegorz Moæko
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5. Zasady i etykieta gry
Nieod³¹czn¹ czêœci¹ golfa jest golfowa etykieta. To zbiór regu³ i zasad, które powsta³y, by
ka¿dy móg³ czerpaæ przyjemnoœæ z gry. W odró¿nieniu od wielu innych dyscyplin
sportowych, zawody golfowe s¹ rozgrywane bez nadzoru arbitra, czy sêdziego. Wszyscy
gracze s¹ zobowi¹zani do zdyscyplinowanego zachowania oraz okazywania szacunku i
sportowej postawy wobec wspó³towarzyszy gry. Stosowanie siê do etykiety jest istotne
niezale¿nie od tego, czy gracz znajduje siê na polu golfowym, czy w domku klubowym.

Zakres obowi¹zkowej etykiety:

Bezpieczeñstwo gry
- nie wolno uderzaæ pi³ki, gdy inni s¹ w zasiêgu strza³u - gdy nasz strza³ komuœ zagra¿a,
nale¿y krzykn¹æ "fore" ;
- przed uderzeniem lub wykonaniem zamachu próbnego nale¿y upewniæ siê, czy nikt nie stoi
w pobli¿u;
- podczas strza³u partnera zawsze nale¿y staæ w takiej odleg³oœci, aby byæ widocznym, nigdy
z ty³u uderzaj¹cego, przed pi³k¹, czy do³kiem. Zapobiegnie to uderzeniu kijem, pi³k¹,
kamyczkiem itp.
Dba³oœæ o pole
- pozostawione na piasku w bunkrze œlady nale¿y zagrabiæ;
- darñ wybit¹ uderzeniem kija golfowego nale¿y u³o¿yæ na miejsce i mocno j¹ przydepn¹æ;
- uszkodzenie na greenie spowodowane przez graj¹cego (kolce od butów) lub przez
spadaj¹c¹ pi³kê nale¿y podwa¿yæ wide³kami z czterech stron i przyklepaæ putterem równo z
powierzchni¹ greenu;
- niedopuszczalne jest k³adzenie torby na obszarze tee lub greenie;
- obowi¹zuje zakaz wjazdu wózkiem golfowym ( typu melex ) na green - prowadzimy pojazd
golfowy z uwag¹, szczególnie na zakrêtach i wzniesieniach - opuszczaj¹c pojazd golfowy
zawsze zaci¹gamy hamulec.
Tempo gry
- zagubionej pi³ki mo¿na szukaæ tylko przez 5 minut;
- jeœli gra jest zbyt wolna, nale¿y przepuœciæ grupê id¹c¹ za nami
-nie nale¿y zaczynaæ gry, zanim gracze, którzy nas wyminêli, nie oddal¹ siê na bezpieczn¹
odleg³oœæ.
- pojedynczy gracz musi przepuœciæ wszelkie mecze grupowe,
- grupy przewa¿nie czteroosobowe wypuszczane s¹ w odstêpach 5 do 8 minut -przejœcie 18
do³kowego pola golfowego zabiera czas od 5 do 6 godzin.
Uprzejmoœæ wobec innych
- powinno siê zwyciê¿aæ i przegrywaæ z klas¹, nale¿y pomagaæ nowicjuszom;
- nale¿y kontrolowaæ swoje emocje (nie rzucaæ kijami golfowymi i nie niszczyæ pola);
- nale¿y stosowaæ siê do zaleceñ klubu golfowego, dotycz¹cych poruszania siê pojazdów
golfowych na polu.

Oprac. Grzegorz Moæko
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Kilka najwa¿niejszych regu³ golfowych:
- Na polu golfowym jak i na terenie pola obowi¹zujê odpowiedni strój sk³adaj¹cy siê koszulki
z ko³nierzykiem oraz spodnie z materia³u -nawet w najwiêkszy upa³ nie powinno siê nosiæ
krótkich spodenek - obowi¹zuje koszulka z ko³nierzem i d³ugie spodnie - na polu golfowym
nie dopuszczalne s¹ koszulki typu t-shirt, dresy oraz d¿insy
- nale¿y byæ punktualnym -powinno siê okazywaæ uprzejmoœæ ju¿ przed rozpoczêciem gry,
pojawiaj¹c siê punktualnie i przedstawiaj¹c siê imieniem.
- ka¿dy gracz powinien znaæ swój handicap, orientowaæ siê w jakim formacie bêdzie
rozgrywana runda ( stroke play, match play, stableford ), znaæ kolejnoœæ gry w obrêbie swojej
grupy.
- obowi¹zkiem gracza jest oznaczenie pi³eczki, któr¹ gra. - nale¿y stosowaæ siê do instrukcji
przekazywanych przez startera. - konieczne jest poinformowanie wspó³graczy, jakim typem
pi³ki bêdzie siê gra³o i jak jest ona oznaczona.

PRAWID£OWY
STRÓJ GOLFISTY

NIEPRAWID£OWY
STRÓJ GOLFISTY

Koszula bez ko³nierzyka
typu “T-shirt”

Koszula z ko³nierzykiem
typu “POLO”

Krótkie spodenki lub d³ugie
Jeansy koloru niebieskiego.
Spodnie dresowe bez paska

Krótkie spodenki lub d³ugie
koszula wsadzona do
spodni,pasek

Skarpetki podci¹gniete
kolor jednolity lub krate

Skarpetki nieopuszczone.

Obuwie zakazane z p³¹sk¹
podeszw¹ typu tenisówki.
Obowi¹zkowo zawi¹zane.

Obuwie buty golfowe
lub sanda³y .Uwaga do sanda³ów
obowi¹zkowe skarpety.

Oprac. Grzegorz Moæko
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PRAWID£OWY
STRÓJ GOLFISTKI
Koszulka z ko³nierzykie.

NIEPRAWID£OWY
STRÓJ GOLFISTKI
Niedopuszczalna
gra z odkrytym
brzuchem

Bi¿uteria typu
³añcuszki ,
bransoletki,
pierœcionki
niewskazane
ze wzglêdu
na bezpieczeñstwa.

Bi¿uteria ograniczona
do zegarka
i obr¹czki.

Krótkie spodenki
za krótkie. Kobiety
mog¹ graæ w spodniach
d³ugich nie typ Jeansy

Obuwie buty golfowe
lub sanda³y . Nie wolno
graæ w butach na wysokim
obcasie tzw. Szpilkach.

Brak skarpetek

Oprac. Grzegorz Moæko
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- ka¿dy powinien zapoznaæ siê z lokalnymi regulaminami obowi¹zuj¹cymi na danym polu
golfowym.
- zawodnik nie mo¿e graæ wiêksz¹ iloœci¹ kijów ni¿ 14 szt. Wybór kijów nale¿y do zawodnika
- na obszarze tee, po zapoznaniu siê i podaniu tylko imienia - nastêpuje losowanie.
- pierwsze uderzenie musi odbyæ siê z ko³eczka tee i z oznaczonego obszaru tee
- panowie zaczynaj¹ grê pierwsi ze wzglêdu na bezpieczeñstwo, panie maj¹ swój obszar tee
z przodu, czêsto na linii lotu pi³ki panów
- pierwsze honorowe uderzenie losujemy lub udzielamy za zgod¹ grupy np. komuœ
starszemu, osobie znanej i szanowanej
- podczas strza³u partnera nie wolno rozmawiaæ, nale¿y zachowaæ ciszê, nie przeszkadzaj¹c
w koncentracji
- mecze powinny przebiegaæ w atmosferze spokoju i zgody -nie powinno siê udzielaæ
wskazówek, rad i uwag je¿eli inni gracze o to nie prosz¹.
- nie wolno zmieniaæ i przestawiaæ przeszkód, a zw³aszcza wykonanych przez projektanta
- uderzenie lub dotkniêcie pi³ki, nawet niechc¹cy, traktowane jest jako strza³
- nie wolno przechodziæ linii dziel¹cej pi³kê i do³ek, do swojej pi³ki nale¿y dochodziæ dooko³a
greenu.
- nale¿y byæ przygotowanym na wykonanie uderzenia jak tylko nadejdzie kolej.
- je¿eli gra na danym do³ku zosta³a zakoñczona, nale¿y natychmiast go opuœciæ.
- wyniki mo¿na zapisaæ w drodze na nastêpne tee.
- jeœli istnieje prawdopodobieñstwo, ¿e pi³ka zosta³a zgubiona poza granicami pola, mo¿na
zagraæ pi³k¹ tymczasow¹.
- zagubionej pi³ki mo¿na szukaæ tylko przez 5 minut.
- je¿eli pi³ka zosta³a zgubiona i nie mo¿na jej znaleŸæ, zawodnik powinien rozpocz¹æ
nastêpne uderzenie z miejsca poprzedniego i zapisaæ sobie jeden punkt karny.
- w przypadku, gdy pi³ka jest niemo¿liwa do zagrania, ale jest widoczna, zawodnik, oprócz
poprzedniej mo¿liwoœci, mo¿e podnieœæ pi³kê i trzymaj¹c w d³oni upuœciæ na ziemiê.
Odleg³oœæ nie mo¿e byæ wiêksza, ni¿ d³ugoœæ kija i wyci¹gniêtej rêki. Upuszczenie pi³ki z rêki
musi byæ w miejscu nieprzybli¿aj¹cym jej w kierunku do³ka
- uderzenie putterem na greenie wykonywaæ nale¿y tylko z chor¹giewk¹ wyjêt¹ z do³ka i
trzyman¹ przez partnera lub caddiego.
- nie wolno dotykaæ pi³ki rêk¹, chyba, ¿e inny gracz poprosi o zaznaczenie twojej pi³ki. W
takiej sytuacji nale¿y po³o¿yæ znacznik za pi³k¹ z dala od do³ka w linii prostej i dopiero wtedy
pi³kê mo¿na podnieœ.

Oprac. Grzegorz Moæko
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- zagranie pi³k¹ golfow¹ o drzewce chor¹giewki z greenu karane jest 2 punktami karnymi
(czyli dwoma uderzeniami).
-je¿eli uderzenie jest spoza greenu, to chor¹giewka mo¿e zostaæ w do³ku.
- przed opuszczeniem greenu chor¹giewkê trzeba prawid³owo umieœciæ w do³ku.
- przy nastêpnym tee honor pierwszego uderzenia przypada osobie, która uzyska³a najlepszy
wynik, w przypadku remisu decyduje wynik z ostatniego do³ka.
- powinno siê zwyciê¿aæ i przegrywaæ z klas¹, nale¿y pomagaæ nowicjuszom.
- nigdy nie wje¿d¿amy wózkiem golfowym ( typu melex ) na green - prowadzimy pojazd
golfowy z uwag¹, szczególnie na zakrêtach i wzniesieniach - opuszczaj¹c pojazd golfowy
zawsze zaci¹gamy hamulec.
- nie przekraczaj dozwolonej iloœci osób mog¹cych jechaæ w pojeŸdzie golfowym.

Fore jest to ostrze¿enie w golfie je¿eli pi³ka leci w kierunku ludzi.

Oprac. Grzegorz Moæko
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- jeœli istnieje prawdopodobieñstwo, ¿e pi³ka zosta³a zgubiona poza granicami pola, mo¿na
zagraæ pi³k¹ tymczasow¹.
Postêpowanie gdy gracz zadecyduje, ¿e jego pi³ka jest nie do zagrania to musi po
doliczeniu uderzenia karnego wykonaæ do wyboru 3 rodzaje czynnoœci :
1.Zdropowaæ pi³kê za punktem spoczynku oryginalnej pi³ki, utrzymuj¹c ten punkt w linii
prostej pomiêdzy do³kiem a miejscem, na które pi³ka jest dropowana, bez ograniczenia
odleg³oœci od tego punktu; lub
2.Zdropowaæ pi³kê w obrêbie dwóch d³ugoœci kija od miejsca gdzie oryginalna pi³ka le¿a³a,
lecz nie bli¿ej do³ka; lub
3.Post¹piæ zgodnie z procedur¹ uderzenia i odleg³oœci Regu³y 27-1 poprzez zagranie pi³ki z
miejsca, po³o¿onego jak najbli¿ej miejsca, z którego wykona³ ostatnie uderzenie (patrz
Regu³a 20-5);

3.

1.
2.

Pi³ka autowa pomiêdzy s³upkami

Pi³ka autowa na bia³ej linii

pi³ka
w grze

out of
Bouns

pi³ka
w grze

out of
Bouns

pi³ka
w grze

pi³ka
w grze
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Wodny hazard boczny (czerwone paliki)

2.

1.

3.

2.

1.Miejsce przeciêcia pi³ki z wod¹
2.Miejsce mo¿liwego dropowania
pi³ki na odleg³oœæ dwa kije. Po doliczeniu
sobie punktu karnego.
3.Paliki czerwone oznaczenie
bocznej przeszkody wodnej.

Wodny hazard ( ¿ó³te paliki )

1.
4.
2.
3.

1.Miejsce przeciêcia pi³ki z wod¹ (linia czarna przerywana)
2.Miejsce mo¿liwego dropowania
na ca³ej linii czerwonej. Po doliczeniu
sobie punktu karnego.
3.Paliki ¿ó³te oznaczenie przeszkody wodnej.
4.Powrót do miejsca wybicia po doliczeniu
sobie punktu karnego

Oprac. Grzegorz Moæko
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Postêpowanie gdy gracz zadecyduje, ¿e jego pi³ka jest nie do zagrania w bunkrze to
musi po doliczeniu uderzenia karnego wykonaæ do wyboru 3 rodzaje czynnoœci :
1.Zdropowaæ pi³kê za punktem spoczynku oryginalnej pi³ki, utrzymuj¹c ten punkt w linii
prostej pomiêdzy do³kiem a miejscem, na które pi³ka jest dropowana, lecz nie dalej ni¿
granica bunkra; lub
2.Zdropowaæ pi³kê w obrêbie dwóch d³ugoœci kija od miejsca gdzie oryginalna pi³ka le¿a³a,
lecz w obrêbie bunkra; lub
3.Post¹piæ zgodnie z procedur¹ uderzenia i odleg³oœci Regu³y 27-1 poprzez zagranie pi³ki z
miejsca, po³o¿onego jak najbli¿ej miejsca, z którego wykona³ ostatnie uderzenie (patrz
Regu³a 20-5);

2.
1.

3.

Je¿eli twoja pi³ka znajdzie siê w jakimœ
wg³êbieniu lub w odcisku buta musisz
uderzaæ z miejsca jak le¿y chyba,
¿e zg³osisz j¹ jako nie do zagrania
i doliczasz punk karny zachowuj¹c
powy¿sze procedury.

Pi³ka nie do zagrania wykonujesz
procedury jak na rysunku powy¿ej.

Je¿eli twoja pi³ka znajdzie siê w piasku
a nie mo¿esz zidentyfikowaæ jej musisz
powiadomiæ wspó³gracza.
Nastêpnie wyci¹gasz pi³kê spradzasz
i dok³adnie k³adziesz zachowuj¹c pierwotne
jej po³o¿enie bez punktu kary.
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1. Je¿eli twoja pi³ka znajdzie siê
w nienormalnych warunkach ziemnych
w terenie w naprawie, ka³u¿y lub bunkrze
mo¿esz skorzystaæ z uwolnienia
(uderzenie bez kary)
musisz zadropowaæ w odleg³oœci
nie wiêcej ni¿ jeden kij ale na terenie bunkra

Bunkier
1.

2. Z kar¹ jednego punkta
upuœæ pi³ke poza bunkrem
na tylnym przed³u¿eniu
od do³ka do pi³ki

2.

Bunkier czêœciowo
zalany wod¹

Je¿eli bunkier ca³kowice zalany jest wod¹
Z kar¹ jednego punkta upuœæ pi³kê poza
bunkrem na tylnym przed³u¿eniu od do³ka
do pi³ki. Nie ma innej mo¿liwoœci.

Ca³y bunkier zalany wod¹Bunkier ca³kowice
zalany wod¹

Je¿eli w bunkrze znajduje siê wysepka
pokryta traw¹ to gramy tak jak z trawy,
mo¿na dotkn¹æ pod³o¿a.
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Pi³ka prowizoryczna
a. Procedura
Je¿eli pi³ka mo¿e byæ zgubiona poza hazardem wodnym lub mo¿e byæ na aucie, w celu
zaoszczêdzenia czasu gracz mo¿e zagraæ inn¹ pi³kê prowizoryczn¹ zgodnie z Regu³¹ 27-1.
Gracz musi:
poinformowaæ swojego przeciwnika w match play lub jego markera lub wspó³zawodnika w
stroke play o tym, ¿e ma zamiar zagraæ pi³kê prowizoryczn¹; oraz
zagraæ pi³kê prowizoryczn¹, zanim on sam lub jego partner pójdzie szukaæ oryginalnej pi³ki.
Je¿eli gracz nie spe³ni powy¿szych wymagañ przed zagraniem innej pi³ki, to taka pi³ka nie
jest pi³k¹ prowizoryczn¹, lecz staje siê pi³k¹ w grze z kar¹ uderzenia i odleg³oœci (Regu³a 271); pi³ka oryginalna staje siê pi³k¹ zgubion¹.
(Kolejnoœæ gry z obszaru tee – patrz Regu³a 10-3)
Uwaga: Je¿eli pi³ka prowizoryczna zagrana zgodnie z Regu³¹ 27-2a mo¿e
byæ zgubiona poza hazardem wodnym lub byæ na aucie, gracz mo¿e zagraæ kolejn¹ pi³kê
prowizoryczn¹. Je¿eli zostanie zagrana kolejna pi³ka prowizoryczna, to przyjmuje ona tak¹
sam¹ relacjê wobec poprzedniej pi³ki prowizorycznej, jak¹ pierwsza pi³ka prowizoryczna
mia³a wobec pi³ki oryginalnej.
b. Kiedy pi³ka prowizoryczna staje siê pi³k¹ w grze
Gracz mo¿e graæ pi³kê prowizoryczn¹, dopóki nie dotrze do miejsca, w którym mo¿e
znajdowaæ siê oryginalna pi³ka. Je¿eli gracz wykona uderzenie pi³k¹ prowizoryczn¹ z
miejsca, w którym mo¿e znajdowaæ siê oryginalna pi³ka lub z miejsca po³o¿onego
bli¿ej do³ka ni¿ to miejsce, to oryginalna pi³ka jest zgubiona, a pi³ka prowizoryczna staje
siê pi³k¹ w grze z kar¹ uderzenia i odleg³oœci (Regu³a 27-1).
Je¿eli oryginalna pi³ka jest zgubiona poza hazardem wodnym lub znajduje siê na aucie,
to pi³ka prowizoryczna staje siê pi³k¹ w grze z kar¹ uderzenia i odleg³oœci (Regu³a 27-1).

Pi³ka autowa

Pi³ka prowizoryczna
je¿eli nie znajdziemy pierwszej
wybitej pi³ki (czas szukania 5 minut)
to gramy pi³k¹ prowizoryczn¹
i dodajemy sobie 1 punkt karny
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6. Norma uderzeñ na polu golfowym
PAR to skrót oznaczaj¹cy normê uderzeñ na ka¿dym do³ku pola golfowego. Suma PAR
poszczególnych do³ków daje PAR pola. Ka¿dy gracz d¹¿y do uzyskania wyniku poni¿ej
wyznaczonej normy pola.
Rodzaje do³ków i ich d³ugoœæ:
PAR 3 – od 100 do 200 m
PAR 4 – od 250-400 m PAR 5 – od 400 do 550 m
Klasyczne pole golfowe PAR 72 sk³ada siê z : 4 do³ków PAR 3, 4 do³ków PAR 5 i 10
do³ków PAR 4, co stanowi razem 18 do³ków. Od tej zasady mog¹ jednak istnieæ liczne
odstêpstwa np. bywaj¹ pola par 76.

Uderzenie na par 3
norma dla dobrego zawodnika

Odleg³oœæ od tee do pocz¹tku greenu
od 100 m do 200 m

Pierwsze
uderzenie

Trzecie
uderzenie

Drugie
uderzenie

Uderzenie na par 4
norma dla dobrego zawodnika

Odleg³oœæ od tee do pocz¹tku greenu
od 250 m do 400 m

Pierwsze
uderzenie

Czwarte
uderzenie

Drugie
uderzenie

Trzecie
uderzenie

Uderzenie na par 5
norma dla dobrego zawodnika

Odleg³oœæ od tee do pocz¹tku greenu
od 400 m do 550 m

Pierwsze
uderzenie

Pi¹te
uderzenie

Drugie
uderzenie

Trzecie
uderzenie

Czwarte
uderzenie
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7. Formaty rozgrywek golfowych. Formaty Gry
Stableford – liczenie punktów
Strokeplay – liczenie wyniku
Matchplay – wynik meczu

Stableford – gra na punkty . W tym systemie za ka¿dy zdobyty do³ek przydzielane s¹ punkty
w zale¿noœci od liczby uderzeñ potrzebnych graj¹cemu do trafienia do³ka na poszczególnych
torach (par). Kto zdobêdzie wiêcej punktów - wygrywa. W praktyce oznacza to:
0 punktów za double bogey
1 punkt za bogey
2 punkty za par
3 punkty za birdie
4 punkty za eagle
5 punktów za albatross
Strokeplay - w tym systemie licz¹ siê nie zdobyte do³ki, lecz liczba uderzeñ potrzebnych
zawodnikowi do zaliczenia wszystkich do³ków na trasie zawodów
( zwykle 4 rundy, czyli 72 uderzenia na polu 18-do³kowym). Poszczególne tory na polu
golfowym, w zale¿noœci od d³ugoœci i uformowania, maj¹ ustalon¹ liczbê uderzeñ, tzw. par.
Tak wiêc, jeœli tor jest np. par 4, to norma uderzeñ na tym torze wynosi 4. Jeœli wykona siê
mniejsz¹ liczbê uderzeñ, wówczas od posiadanych punktów odejmuje siê ró¿nicê, a jeœli
wiêksz¹, ró¿nicê siê dodaje. Ten system punktacji stosowany jest na wszystkich turniejach
golfa profesjonalnego. Zdobycie -3 na do³ku (czyli np. na par 5 w drugim uderzeniu pi³ka
wpada do do³ka) nazywamy albatross. Gdy osi¹gniemy -2 na do³ku, to jest tzw. eagle (orze³).
Matchplay gra na do³ki. Zawodnicy tocz¹ walkê o zwyciêstwo na ka¿dym do³ku. Za
zwyciêstwo na poszczególnym do³ku gracz otrzymuje 1 punkt. W przypadku tej samej iloœci
uderzeñ uzyskany przez kilku graj¹cych jeden punkt dzieli siê miêdzy nimi. Np. jeœli s¹ to
dwaj zawodnicy, otrzymuj¹ oni po 0,5 punktu, o wyniku koñcowym decyduje suma punktów
uzyskanych na poszczególnych do³kach. W przypadku remisu o zwyciêstwie decyduje
rozgrywka na dodatkowym do³ku. Punktacja jest preferowana zw³aszcza dla pocz¹tkuj¹cych
golfistów w celu przyspieszenia gry. Zasadnicza ró¿nica miêdzy tym systemem, a systemem
na uderzenia jest taka, ¿e nie mo¿na uzyskaæ na do³ku wyniku gorszego od double bogey,
gdy¿ wtedy jest zapisywane zawodnikowi 0 punktów.
Scramble lub popularnie nazywany „Texas scramble”
Zawody dru¿ynowe w których czterech zawodników uderza pierwsze strza³, kapitan wybiera
najlepsze po³o¿enie pi³ki i z tego miejsca ca³a czwórka gra swoje drugie uderzenia, znów
wybiera siê najlepsz¹ pi³kê, ponownie wszyscy oddaj¹ strza³ z tego miejsca itd. A¿ do
skoñczenia do³ka. Wygrywa dru¿yna, która uderzy³a najmniejsz¹ iloœæ wspólnie uderzanych
pi³ek.
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8. Karta wyników oznaczenia i wype³nianie.

Podczas gry w golfa bardzo wa¿na jest znajomoœæ pojêæ golfowych i umiejêtnoœæ
prawid³owego wype³nienia karty wyników (score card) podczas turnieju lub gry towarzyskiej.
Czêsto zdarza siê m³odym graczom nie podpisanie karty wyników, przez to niedopatrzenie
mog¹ zostaæ przez sêdziów zdyskwalifikowani. Poni¿ej opis jak wype³niæ kartê wyników, aby
ustrzec siê tych b³êdów.
Poni¿ej opisana jest karta wyników Golf Park Miko³ów w systemie strokeplay.

Total d³ugoœæ ca³ego
pola w metrach dla
poszczególnych kategorii
Pro,men, itd. .
Wpisujemy datê gry
Wpisujemy nazwê turnieju

Wpisujemy swój aktualny HCP.
Ka¿dy gracz musi znaæ swój HCP
Imiê i nazwisko markera.
Markerem jest gracz, który
zapisuje wyniki na naszej karcie.

Imiê i nazwisko gracza

Wpisujemy godzinê
rozpoczêcia gry

Numery do³ków

KARTA WYNIKÓW / SCORE CARD

Zakoñczenie sezonu Golf Park Miko³ów

Turniej / Competition

Men dla mê¿czyzn
miejsce oznaczone
kolorem ¿ó³tym i podan¹
odleg³oœci¹ do pocz¹tku greenu
Ladies dla kobiet
miejsce oznaczone
kolorem czerwonym

Jan Kowalski

Nazwisko gracza / Player`s name

2

3

4

5

21,6

7

6

8

9

Czas / Tee time

Jan Nowak

12,0

Nazwisko markera / Marker`s name

10

11

12

13

14

HCP

15

16

17

18

Total

Pro

420 425 280 130 360 400 350 170 435 2970

420 425 280 130 360 400 350 170 435 2970 5940

Men

410 345 255 105 340 365 325 140 405 2690

410 345 255 105 340 365 325 140 405 2690 5380

Ladies

350 308 218

95

320 335 295 110 395 2426

350 308 218

95

320 335 295 110 395 2426 4852

Juniors

325 270 188

95

290 305 255 110 345 2183

325 270 188

95

290 305 255 110 345 2183 4366

SI

7

9

11

5

13

15

1

3

17

8

10

12

6

14

16

2

4

PAR

5

4

4

3

4

4

4

3

5

36

5

4

4

3

4

4

4

3

5

P1

6

4

7

5 6

5

4

8 6

51

7

6

5 5 5

6 4

4

6 48 99

5

4

7

5 6

5

4

5 6

47

6

6

4

5

5 6

18
36

72

P2
P3
M

3 4

4

43 90

G LF PARK
Odleg³oœæ od greenu/
Distance to green

Jan Nowak

Podpis markera / Marker`s signature

200m

PAR norma uderzeñ
dla danego do³ka

O£Ó

150m

SI (strokes indeks) okreœla stopieñ
trudnoœci ka¿dego z osiemnastu do³ków
przyk³ad: do³ek nr 7 jest najtrudniejszy
oznaczony cyfr¹ 1 a do³ek nr 18 jest
naj³atwiejszy oznaczony cyfr¹ 18

IK

100m

Jan Kowalski

Podpis gracza / Player`s signature

M

Juniors dla dzieci i m³odzie¿y
miejsce oznaczone
kolorem niebieskim. Zdarza siê
czasami, i¿ juniorzy graj¹ z
do³ka dla kobiet. Mo¿e byæ
oznaczenie w kolorze ró¿owym
dla osób niepe³nosprawynch lub
juniorów do lat 10

1

Hole

HCP

W

Pro dla profesjonalnych
graczy miejsce oznaczone
kolorem bia³ym i podan¹
odleg³oœci¹ do pocz¹tku greenu

10:50

20.11.2017 r.

Date / Data
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Wpisujemy iloœæ
uderzeñ markera

Oznaczenie odleg³oœci do greenu.
Kolor czerwony 100 metrów,
kolor ¿ó³ty 150 metrów,
kolor niebieski 200 metrów.

Wpisujemy iloœæ
uderzeñ gracza
Podpis marker i podpis gracza.
Nale¿y pamiêtaæ, aby zawsze
te pola by³y wype³nione
W sytuacji, gdy gracz samodzielnie
gra, warto te¿ podpisaæ siê w tabeli
gracza.Jest to wa¿ne, aby wyrobiæ
w sobie nawyk.
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S£OWNIK POJÊÆ GOLFOWYCH
Przedstawiamy niektóre pojêcia golfowe u¿ywane na polach
golfowych. Warto wspomnieæ, i¿ wszystkie te pojêcia u¿ywane s¹ na
ca³ym œwiecie w bran¿y golfowej.
Albatros - jest to wynik o trzy uderzenia mniej na danym do³ku ani¿eli par. Mo¿liwy jest wy³¹cznie na par
Approach - jest to drugie uderzenie na par 4 i trzecie na par 5, czyl i uderzenie, które ma zapewniæ
Backspin - bardzo silna rotacja wsteczna, po której pi³ka cofa siê po upadku na green.
Backswing - kolejna po ta keaway faza swingu golfowego, polegaj¹ca na doprowadzeniu kija maksymalnie
w prawo-w górê (dla praworêcznych).

Birdie - jest to wynik o jedno uderzenie mniej na danym do³ku ani¿eli par.
Bogey - jest to wynik o jedno uderzenie wiêcej ni¿ par.
Break - poziom nachylenia gre enu przed do³kiem.
Bunkier - jest to przeszkoda na drodze do do³ka i oznacza dó³ wype³nion y piaskiem o powierzchni
kilkudziesiêciu metrów kwadratowych. Bunkry dziel¹ siê na bunkry fairwayowe (przy fairwa yu) i bunkry w
okolicach greenu.

Carry - dystans który uderzona pi³ka pokonuje w powietrzu, zanim upadnie na ziemiê.
Chip (chipping) - krótkie uderzenie w odleg³oœci do 10 metrów od greenu, po którym pi³ka toczy siê
d³u¿ej ni¿ leci. Wykonywane mo¿e byæ wszystkimi wedga mi i ironami, a nawe t hybryd¹ czy woodem.

Condor - wynik o 4 uderzenia mniej na danym do³ku ani¿el i par. Mo¿liwy jest wy³¹cznie na par 5 jako hole-inone. W historii golfa zdarzy³ siê tyl ko 4 razy.

Dead Zone, Red Zone - strefa do 100 metrów od do³ka. Doskona³e opanowanie uderzeñ z tej strefy
(1 uderzenie i 1 putt) zapewnia niski handicap gry.

D³uga gra - gra w odleg³oœci ponad 100 metrów od do³ka. W jej sk³ad nie wchodzi tzw. tee-shot, gdy¿ jest on
u³atwiony po³o¿eniem pi³ki na tee i wybo rem miejsca. W d³ugiej grze u¿ywa siê na ogó³ woods i irons.

Draw - jest to uderzenie, po którym pi³ka startuje lekko w prawo i leci ³ukiem z prawej do lewej (dla
praworê czn ych), spadaj¹c w linii pro ste j w stosunku do startu. Pi³ka toczy siê te¿ trochê dalej ni ¿ n ormalnie.

Driver - jest to najd³u¿szy i na jtrudniejszy kij golfowy, bê d¹cy w istocie wood em 1. Po zwala na ude rzenia
nawet ponad 300 metrów w pr zypad ku zawo dowców.

Eagle - jest to wyni k o dwa uderzenia mniej na danym do³ku ani¿eli par.
Fade - jest to uderzenie po którym pi³ka startuje lekko w lewo i leci ³ukiem z lewej do prawej (dla
praworê czn ych), spadaj¹c w linii pro ste j w stosunku do startu. Pi³ka toczy siê te¿ trochê bli¿ej ni¿ normalnie.

Fairway hit - uderzenie z tee (na ogó³ driverem lub woodem) po którym pi³ka l¹duje na fairwayu.
Fat shot - z³e uderzenie pi³ki, w którym ³opatka kija uderza ziemiê 1-3 cm p rzed pi³k¹. Powoduje to bardzo
krótki lot pi³ki.

Fringe - jest to czêœæ greenu, o szerokoœci ok. 50 cm na jego skraju. Trawa jest tam trochê wy¿sza ani¿eli na
greenie. Na ogó³ z fringu u¿ywa siê ju¿ puttera.

Green - jest to miejsce na którym koñczy siê dany do³ek. Na g reenie znaj duj e siê pin czyli flaga oznaczaj¹ca
po³o¿enie do³ka.

Handicap - poziom gry w golfa, oznaczaj¹cy iloœæ uderzeñ dodatkowych, które dany gracz musi wykonaæ
aby przejœæ 18 do³kowe pole ponad 72 standardowe uderzenia. Najni¿szym jest handicap 0, oznaczaj¹cy
umiejêtnoœci gracza, które pozwalaj¹ mu zagraæ 72 uderzenia na 18 do³kowym polu. Handicap 18 oznacza, ¿e
dany gracz potrzebuje œrednio 18 uderzeñ wiêcej by przejœæ 18 do³kowe, standardowe pole.

Handicap Golf - metoda doskonalenia gry w go lfa, pozwalaj¹ca systematycznie obni¿a æ swój handicap
gry i osi¹gaæ coraz lepsze wyniki na polu.

Hole in one - jest to sytuacja gdy jednym uderzeniem z tee boxu wbijamy pi³kê do do³ka.
Mo¿liwe jest to praktycznie wy³¹czn ie na par 3 z uwagi na odleg³oœæ i jest n iezmi ernie rzadkie.

Hook - jest to z³e uderzenie, po którym pi³ka leci po ³uku od prawej do lewej lub od prostej do lewej (dla
praworê czn ych), od zamierzoneg o kierunku.
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Hole - oznacza do³ek do którego ma trafiæ pi³ka. Ma on œrednicê 10,8 cm. Znajduje siê na greenie.
Hybryda - jest to kij golfowy bêd ¹cy po³¹czeniem ironu i wooda. Umo¿liwia ³atwiejsze ude rzenie na wi êksza
odleg³oœæ ani¿eli odpowiadaj¹cy mu iron. Pomaga tak¿e wybij aæ pi³ kê z rou ghu .

Iron - nazwa kijów go lfowych od i rona 9 do irona 3. Obecnie irony 3 i 4 za stêpowane s¹ h ybrydami. Irony maj¹
lofty od 41 do 23 stopni.

Krótka gra - oznacza uderzenia w odleg³oœci do 100 metrów od do³ka. Potocznie rozumie siê przez ni¹
nawet dystans ok. 40 metrów od do³ka. W sk³ad krótkiej gry wchodzi p itch ing , chipping, gra z b unkrów i putting.

Lagging - je st to okreœlenie d³ugich puttów. Generalnie na odleg³oœæ ponad 30 stóp od do³ka.
Ce lem laggingu jest umieszczenie pi³ki jak najbli¿ej do³ka.

Lay up - je st to celowa rezygn acja z uderzenia na green (lub drugie uderzenia na par 5), spowodowane
prze szkod¹ wodn¹ lub inn¹. Inaczej mówi¹c jest to bezpieczne uderzenie, umo¿liwi aj¹ce atak na green z
kolejnego.

Lie - jest to po³o¿enie pi³ki na ziemi. Mo¿e byæ ³atwe, gdy pi ³ka le¿y na fairwayu l ub trudne, gdy pi³ka le¿y w
roughie lub pod k¹tem.

Loft - k¹t nachylenia ³opatki kija. Wystêpuj¹ lofty od 65 (lob wedge) do 48 (pitching wedge) w wedg ach, od 41
(iron 9) do 26 (iron 5), od 20 do 13 (woody). Driver ma loft od 10,5 do 8,5.
Loft zapewnia wzbicie siê pi³ki w powietrze po uderzeniu. Im wiêkszy loft tym pi³ka leci wy¿e j, al e i krócej.

OB - out-of-bonds, czyli wybicie pi³ki poza granice pola golfowego oznaczone bia³ymi s³upkami.
OB karane jest jednym dodatkowym ud erzeniem i koniecznoœci¹ powtórnego uderzenia z tego samego miejsca, z
którego uderzy³ o siê pi³kê na OB.

Par - jest to iloœæ uderzeñ jaka wymagana jest standardowo na danym do³ku. Np. do³ek par 5 oznacza, ¿e
nale¿y wbiæ pi³kê do do³ka 5 uderze niami. Na ka¿dym standa rdowym p olu golfowym je st 4 par 5, 10 par 4, 4 par 3
co ³¹cznie daje 72 uderzenia.

Pin - jest to flaga oznaczaj¹ca po³o¿e nie do³ka na greenie.
Pop-up - ni eprawid³owe uderze nie driverem lub woodami, po którym pi³ka leci bardzo wysoko do góry, ale
krótko. Na ogó³ jest efektem nieprawi d³owego przesuniêcia ciê¿a ru cia³a przy u derzeniu.

Pull - jest to z³e uderzenie, po którym pi³ka leci po linii prostej w lewo (dla praworêcznych), od zamierzonego
kierunku. Wynika albo z nieprawid³owego setupu, albo z nieprawid³owego swingu.

Push - jest to z³e uderzenie, po którym pi³ka leci w prawo (dla praworêcznych), od zamierzonego kierunku po
linii prostej. Wynika albo z nieprawid ³owego setupu, albo z nieprawid³owego swi ngu.

Putt (putting) - uderzenie na greenie specjalnym kijem zwanym putter. Putt mo¿e te¿ byæ wykonany zza
greenu. Puttowan a pi³ka nie wzn osi siê w powietrze, a jedynie toczy siê po trawie.

Putter - specjalny kij s³u¿¹cy d o uderzeñ pi³ki na greenie, czyli do puttowa nia. Po uderzeni u putterem pi³ka nie
wznosi siê w powie trze , lecz toczy siê po greenie.

Pitch (pitching) - krótkie uderzenie z odleg³oœci od 10 do 100 metrów od greenu, po którym pi³ka toczy
siê krócej ni¿ leci. Wykonywan e jest wszystkimi rodzajami wedgy.

Roll ratio - proporcja toczenia siê pi³ki w stosunku do jej lotu. Jest ró¿na dla ró¿nych kijów i ró¿nych
rodzajów uderzeñ.

Rough - gêsta trawa poza fairwayem.
Scratch player - gracz z han dicapem 0.
Scrambling - to umiejêtnoœæ zdobycia wyniku par lub lepiej pomimo, ¿e nie wykonaliœmy GIR. Oznacza
umiejêtnoœæ drugiego uderzenia na par 3, trzeciego na par 4 i czwartego na par 5, na tyle dobrze aby, w kolejnym
uderzeniu, przy pomocy jednego putta wbiæ pi³kê do do³ka.

Shank - z³e uderzenie czêœci¹ wewnêtrzn¹ ³ opatki kija, które powoduje niekontrolowany skrêt pi³ki w prawo
(dla praworêcznych).

Sidespin - boczna rotacja pi³ki. Powoduje ona skrêcanie pi³ki w p³aszczyŸnie poziomej.
Czasem jest to efekt po¿¹dany, przy celowym uderze niu, a czasem efekt nieprawid³owe go swingu.
Boczna rotacja pozwala na uderzenia typu draw, fade oraz slajs i hook.

Single number handicap - handicap od 1 do 9.
Shaft - nazwa r¹czki kija golfowego, czyli tej czêœci, która zaczyna siê za jego g³ówk¹.
Slajs (slice) - jest to z³e uderzenie, po którym pi³ka leci po ³uku od lewej do prawej lu b od prostej do prawej
(dla praworêcznych), od zamierzonego kierunku.

Slope - jest to parametr okreœlaj¹cy poziom trudnoœci danego pola. S³u¿y do wyliczania handicapu po grze na
danym polu.
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Spot distance - taki dystans od do³ka, na którym mamy najlepiej wypracowane dane uderzenie danym
kijem. Np. 80m wedgem 52. Dobry gracz powi nien mieæ opracowa nych 2-3 spot distances.

Stableford - system gry w golfa, w którym przyznaje siê punkty w zale¿noœci od posiadanego handicapu i
osi¹gniêtego na do³ku wyniku. Pozwala on zminimalizowaæ straty osi¹gniête na 1-2 do³kach przy bardzo dobrej
grze na pozosta³ych.

Swing golfowy - techni czny ruch kija typ u wedg e, iron lub wood wykonywany, aby uderzyæ pi³kê.
Do bry, powtarzal ny swin g jest podstaw¹ precyzyj nych uderzeñ w/w kij ami.

Takeaway - pierwsza faza swingu golfowego, polegaj¹ca na odprowadzeniu kija od pi³ki ca³ym cia³em (rêce,
barki, tors).

Tee - ma³y drewniany lub plastikowy ko³eczek, na którym stawia siê pi³kê uderzaj¹c j¹ z tee boxu.
Tee box - miejsce od któreg o rozpoczyna siê grê na dan ym do³ku.
Tee-shot - pierwsze uderzenie na danym do³ku. Na ogó³ jest to uderzenie driverem (z wyj¹tkiem par 3) ale
mo¿e byæ wyko nane ka¿dym kijem.

Thin shot - z³e uderzenie podobne to uderzenia "top". Kij uderza bardziej w pi³kê ni¿ pod pi³kê.
Efektem jest niekontrolowan y da leki l ot pi³ki.

Up&down - ozn acza jedno uderzenie na green i jeden p utt do do³ka. Ka¿dy scrambling j est up&downe m,
ale nie odwrotnie. Mo ¿na zrobiæ up&down np. z 5 uderzenia n a par 4 i zrobiæ double bogey.

Wedge - nazwa kijów posiadaj¹cych loft od 65 do 48. £¹cznie istnieje kilka wedgy - 65, 60, 58, 56, 54, 52, 50,
48.

Wood - na zwa kij ów go lfowych obejmuj¹ca wood7, wo od5 i wood3. Posiadaj¹ one loft od 24 do 13. Gra siê
nimi na wiêksze odleg³oœci ani¿eli ironami - od 170 do 240 metrów.

oprac. Grzegorz Moæko
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Wymagania egzaminacyjne na Zielon¹ Kartê PZG
Czêœæ I – Teoria
Egzamin sk³ada siê z 30 pytañ (20 Regu³y Golfa i 10 Etykieta Golfa) i powinien zawieraæ
nastêpuj¹ce elementy:
§

Bezpieczeñstwo gry (3 pytania)

§

Dba³oœæ o pole (3 pytania)

§

Tempo gry (2 pytania)

§

Uprzejmoœæ wobec innych graczy (2 pytania)

§

Definicje (3 pytania)

§

Oznakowanie pola (3 pytania)

§

Hazardy (5 pytañ)

§

Pi³ka zagubiona / Out of bounds (3 pytania)

§

Wype³nianie karty wyników (2 pytania)

§

Pi³ka niemo¿liwa do zagrania (1 pytanie)

§

Teren w naprawie (1 pytanie)

§

Regu³y na greenie (2 pytania)

Egzamin powinien byæ przeprowadzony w formie pisemnej i wymagane jest uzyskanie 25 z
30 punktów.
Czêœæ II – Praktyka
§ Gra – w zale¿noœci od obiektu, na którym przeprowadzany jest egzamin, nale¿y
rozegraæ co najmniej 3 do³ki i uzyskaæ wynik podwójny par lub lepiej (np. na do³kach par
3 nale¿y uzyskaæ wynik 6 lub lepiej) na co najmniej 2 do³kach. Trener mo¿e
modyfikowaæ wynik, który nale¿y uzyskaæ w zale¿noœci od warunków, w których odbywa
siê egzamin (trudnoœæ pola, warunki atmosferyczne, gra pod presj¹).
§ Uderzenie z bunkra – 5 uderzeñ, przynajmniej dwie pi³ki musz¹ wyjœæ z bunkra na
green;
§ Chipping – przynajmniej 3 z 5 uderzeñ w okolicy do³ka (do 5 m);
§ Putting – nale¿y puttowaæ z 4 ró¿nych pozycji i odleg³oœci, nie bli¿ej ni¿ 5 m od do³ka i
nie dalej ni¿ 20 m. Suma uderzeñ powinna byæ nie wiêksza ni¿ 14.
Do zdania egzaminu praktycznego wymagane jest zaliczenie gry oraz dwóch z trzech
pozosta³ych testów (uderzenie z bunkra, chipping lub putting).
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