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GOLFO ETIKETO PAGRINDINĖS NUOSTATOS
ŽAIDIMO DVASIA (angl. The Spirit fo the Game)
Didžiausiąją dalį golfas yra žaidžiamas be teisėjų
priežiūros. Žaidimas grindžiamas integruojant
atidumą (paslaugumą, pagarbą) kitam žaidėjui
ir tvirtą laikymąsi taisyklių. Visi žaidėjai
visados turėtų elgtis drausmingai, rodyti
pagarbą ir mandagumą bei teisingumą
(kilnumą), nepriklausomai nuo to, kaip jiems
sekasi varžytis. Tai yra golfo žaidimo dvasia.

GOLFO ETIKETO PAGRINDINĖS NUOSTATOS

Golfo etiketo nuostatos sako ką žaidėjas
turėtų arba ko neturėtų daryti, o taisyklės –
ką privalo arba ko būtinai neturi daryti
žaidimo metu. (DVD – Butfoy, C. Junior Golf)
Golfo etiketas kalba apie tam tikras elgesio
nuostatas ir taisykles, kurios padeda
žaidimą padaryti saugesniu, malonesniu,
sumažina galimybę sugadinti tiek aikštyną,
tiek inventorių.
(Wikipedia: en.wikipedia.org/wiki/Golf_etiquette)

Golfo taisyklės (2008): I skyrius – etiketas; elgesys aikštyne

SAUGUMAS (1)
Žaidėjai turi būti įsitikinę, kad niekas nestovi per
arti arba toje vietoje, kurioje smūgiuojant lazda
arba atliekant bandomąjį mostą išlėkęs
kamuoliukas, akmuo, žvyras, šakelė ar kas
nors panašaus galėtų užgauti.
Žaidėjai neturėtų pradėti žaisti tol, kol priekyje
esantys žaidėjai gali būti pasiekiami smūgiuotu
kamuoliuku.

SAUGUMAS (2)
Žaidėjai visados turėtų įspėti aikštyno
darbuotojus, kurie yra netoliese arba priekyje
kai planuojamas atlikti smūgis, kuris gali būti
jiems pavojingas.
Jei žaidėjo išmuštas kamuoliukas lekia kryptimi,
kurioje kam nors gali būti pavojinga, jis
nedelsiant turėtų įspėti balsu. Įprastas
įspėjimas tokiose situacijose yra angliškas
žodis “fore” [fɔ
ɔ:].
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ATIDUMAS KITAM ŽAIDĖJUI
Netrukdymas
Žaidėjai visados turėtų būti atidūs kitiems
žaidėjams aikštyne ir turėtų netrukdyti jiems
žaisti savo judėjimu aikštyne, kalbėdami ar
keldami nereikalingą triukšmą.
Žaidėjai turėtų būti įsitikinę, kad bet koks
aikštyne turimas elektroninis prietaisas
neblaškys kitų žaidėjų dėmesį.
Starto aikštelėje žaidėjas neturėtų pasidėti
kamuoliuką tol kol neatėjo jo eilė žaisti.
Žaidėjai neturėtų stovėti arti arba tiesiai už
kamuoliuko arba už duobutės kai žaidžia kitas
žaidėjas.

ATIDUMAS KITAM ŽAIDĖJUI
Rezultato skaičiavimas
Smūgio žaidime, žaidėjas, kuris yra rezultato
žymėtojas, turėtų, jei to reikia, pakeliui į kitą
starto aikštelę, pasitikrinti atliktų smūgių
skaičių su žaidėju, kurio rezultatą jis žymi.

ATIDUMAS KITAM ŽAIDĖJUI
Ridenimo aikštelėje
Ridenimo aikštelėje žaidėjai turėtų stengtis
neatsistoti arba neužminti ant kito žaidėjo
ridenimo linijos bei surasti sau stovėjimo vietą
tokią, kad jūsų šešėlis nekristų ant kito žaidėjo
ridenimo linijos jam besiruošiant ir atliekant
ridenimo smūgį.
Žaidėjai turėtų likti ant ridenimo aikštelės arba
šalia jos tol, kol kiti grupės žaidėjai neįrideno
kamuoliuko į duobutę.

ŽAIDIMO TEMPAS
Žaiskite tinkamu tempu ir išlaikykite jį
Žaidėjai turėtų žaisti tinkamu tempu (greičiu).
Komitetas gali sudaryti žaidimo tempo gaires
(grafiką), kuriomis žaidėjai turėtų vadovautis.
Grupė yra atsakinga, kad neatsiliktų nuo priekyje
esančios grupės. Jei atsiliekama ir vėluojama
atvykti į tuščią lauką bei užlaikoma iš paskos
einanti grupė, atsiliekanti grupė turėtų
pakviesti iš paskos einančią grupę ir ją užleisti,
nepriklausomai koks žaidėjų skaičius grupėse.
Jei grupė nevėluoja atvykti į tuščia lauką, bet
akivaizdu, kad iš paskos einanti grupė gali
žaisti greičiau, tada priekyje esanti grupė turėtų
pakviesti iš paskos greičiau žaidžiančią grupę
ir praleisti ją.

ŽAIDIMO TEMPAS
Būk pasiruošęs žaisti

ŽAIDIMO TEMPAS
Prarastas kamuoliukas

Žaidėjai turėtų būti pasiruošę žaisti kai tik ateina
jų eilė. Kai žaidžiama ridenimo aikštelėje arba
šalia jos, žaidėjai turėtų palikti savo krepšius
su lazdomis tokioje vietoje, kurioje baigus
žaisti galima būtų pakankamai greitai
pasišalinti iš ridenimo aikštelės link kitos
starto aikštelės. Kai grupė pilnai užbaigia
žaidimą lauke, žaidėjai tuoj pat turėtų palikti
ridenimo aikštelę.

Jei žaidėjas įsitikinęs, kad jo kamuoliukas gali
būti nerastas šalia vandens kliūties arba gali
būti užribyje, tam, kad taupyti laiką, jis turėtų
žaisti su laikinuoju kamuoliuku (angl. provisional
ball).
Žaidėjai ieškantys kamuoliuko turėtų duoti
ženklą iš paskos einančių žaidėjų grupei ir
praleisti ją į piekį jei tampa akivaizdu, kad
kamuoliuką nebus lengva rasti. Jie neturėtų
ieškoti kamuoliuko penkias minutes prieš
darydami taip. Praleidę iš paskos einančią
grupę, jie neturėtų tęsti žaidimo tol, kol
praleistoji grupė taps nepasiekiama.
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ŽAIDIMO TEMPAS
Pirmumas aikštyne
Jei kitaip nėra nustatęs komitetas, pirmumą
aikštyne apsprendžia grupės žaidimo tempas
(greitis). Bet kuriai grupei žaidžiančiai pilną
raundą yra duota teisė praleisti grupę
žaidžiančią trumpesnį raundą. Terminas
“grupė” apima ir vieną žaidėją.

RŪPINKITĖS AIKŠTYNU
Sutvarkykite išmuštą velėną, kamuoliuko
išmuštas duobutes ir pažeidimus padarytus
avalynės
Žaidėjai turėtų atidžiai sutvarkyti bet kokias jo
arba kitų išmuštos velėnos duobutes bei
duobutes atsiradusias dėl krentančio
kamuoliuko ridenimo aikštelėje (nesvarbu ar tai
padarė jis pats ar kitas). Užbaigus žaisti lauką
visiems žaidėjams grupėje, turėtų būti
sutvarkyti golfo avalynės padaryti pažeidimai
ant ridenimo aikštelės.

RŪPINKITĖS AIKŠTYNU
Nebūtinų pažeidimų prevencija (2)
Tam, kad išvengti duobutės pažeidimų, žaidėjai ir
jų padėjėjai neturėtu stovėti per arti prie jos ir
turėtų stengtis atsargiai elgtis ištraukiant ir
įstatant vėliavėlę į ją bei išimant įkritusį
kamuoliuką.

RŪPINKITĖS AIKŠTYNU
Smėlio bunkeris
Prieš palikdamas smėlio bunkerį, žaidėjas turėtų
atidžiai užpildyti ir išlyginti visas jo arba kito
padarytas duobutes ir pėdsakus. Jei grėblys
yra tinkamas tam ir arti bunkerio, jį turėtumėte
panaudoti šiam tikslui.

RŪPINKITĖS AIKŠTYNU
Nebūtinų pažeidimų prevencija (1)
Žaidėjai turėtų vengti pažeisti aikštyną kai
atliekamas bandomasis mostas arba trenkiant
lazda į žemę iš pykčio ar dėl kitų priežasčių.
Žaidėjai turėtų įsitikinti ar nepažeidė ridenimo
aikštelės padėdami ant jos krepšį ar ištrauktą
vėliavėlę.

RŪPINKITĖS AIKŠTYNU
Nebūtinų pažeidimų prevencija (3)
Vėliavėlė turėtų būti tinkamai įstatyta į duobutę
prieš žaidėjams paliekant ridenimo aikštelę.
Vietinėse taisyklėse turėtų būti nustatyta
golfomobilių ir vežimėlių naudojimosi tvarka,
kurios turėtų visi griežtai laikytis.

Žaidėjai neturėtų pasiremti ant savo golfo lazdos,
kada ji yra ridenimo aikštelėje, ypatingai, kai
kamuoliukas išimamas iš duobutės.
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PABAIGA ir NUOBAUDOS
Jei žaidėjai vykdys šias rekomendacija, žaidimas
bus daug malonesnis kiekvienam.
Jei žaidėjas nuolatos ignoruoja šiuos nurodymus
viso raundo metu ar kitaip nustatytu laikotarpiu,
rekomenduojama, kad Komitetas apsvarstytų ir
taikytų atitinkamas drausmines nuobaudas
nesilaikančiam etiketo rekomendacijų žaidėjui.
Tokios nuobaudos galėtų būti, pavyzdžiui,
uždrausti žaidėjui žaisti aikštyne nustatytą
laikotarpį arba tam tikrą varžybų skaičių. Tokie
sprendimai priimami tam, kad apsaugoti
daugumos golfo žaidėjų, kurie nori žaisti pagal
šias rekomendacijas, interesus.
Tuo atveju, jei šiurkščiai pažeidžiamas etiketas,
Komitetas gali diskvalifikuoti žaidėją pagal 33-7
taisyklę.

INTERNETINIAI ŠALTINIAI
•

GOLFO TAISYKLĖS (R&A, 2008):

www.randa.org/index.cfm?action=rules.rulessub.rulespage
www.randa.org/index.cfm?action=rules.etiquette&cfid=16229
141&cftoken=60154383
•

GOLFO ETIKETAS (USGA):

www.usga.org/playing/etiquette/etiquette.html
www.usga.org/playing/etiquette/etiquette_animations.html

•

GOLFO ETIKETAS (Wikipedia):

en.wikipedia.org/wiki/Golf_etiquette
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