
Otázky z pravidiel golfu.  
 

1) Ak trafíte loptu svojho spoluhráča ležiacu na greene po odohrati svojej rany na greene, 

aký trest dostanete? 

a) žiadny trest 

b) dve trestné rany 

c) jednu trestnú ranu 

 

2) Kedy hráme provizórnu loptu? 

a) keď si chceme zatrénovať 

b) ak by pôvodná lopta mohla byť stratená mimo vodnej prekážky, v rafe, alebo by sa   

    mohla nachádzať mimo hraníc ihriska 

c ) keď vám nevyšla prvá rana 

 

3) Keď hráč zahrá loptu do autu /out of bounce/, čo musí urobiť? 

a) dropnúť si loptu v mieste, kde preťala biele kolíky, beztrestne 

b) dropnúť si loptu v mieste, kde preťala biele kolíky s jednou trestnou ranou 

c) zahrať loptu z pôvodného miesta s jednou trestnou ranou 

 

4) Koľko palíc najviac môže mať hráč v bagu? 

a) koľko chce 

b) 18 

c) 14  

 

5) Kedy si môže hráč loptu vymeniť?  

a) kedykoľvek 

b) len medzi jednotlivými jamkami  

c) medzi jamkami alebo aj keď je lopta poškodená, /po súhlase zapisovateľa/ 

 

6) Ak hráč trafí vlajku pri hre na greene, aký trest dostane? 

a) dve trestné rany 

b) štyri trestné rany 

c) žiadny trest 

 

7) Lopta skončí pod stromčekom a bráni vám v švihu alebo v postoji, čo môžete urobiť? 

a) loptu si beztrestne dropnúť na dĺžku jednej palice, hocikedy 

b) loptu si beztrestne dropnúť na dĺžku jednej palice od najbližšieho miesta úľavy, ak je to 

uvedené v miestnych pravidlách, ktoré sa týkajú ochrany malých stromčekov 

c) loptu si beztrestne dropnúť na dĺžku dvoch palíc 

 

8) Akými kolíkmi sa označuje pozdĺžna vodná prekážka?  

a) žltými kolíkmi 

b) modrými kolíkmi 

c) červenými kolíkmi 

 

9) Ak lopta skončí v pôde v oprave, čo musíte urobiť? 

a) musíte loptu hrať ako leží 

b) musíte si loptu beztrestne dropnúť na dĺžku jednej palice od najbližšieho miesta úľavy, 

nie bližšie k jamke, mimo pôdy v oprave 

c) môžete ranu opakovať 



 

10) Keď začne hrmieť a rozhodca preruší turnaj, čo musíte urobiť?  

a) musíte loptu označiť, okamžite prestať s hraním a presunúť sa do bezpečia 

b) musíte dohrať jamku a potom hru prerušiť 

c) ak chcete môžete hrať ďalej bez prerušenia hry 

 

11) Keď neviete, či je lopta ktorú ste pri hľadaní našli vaša, čo môžete urobiť? 

a) loptu kdekoľvek bez označenia môžete zodvihnúť a očistiť ju 

b) loptu nesmiete zodvihnúť a očistiť 

c) pred zodvihnutím musíte oznámiť svojmu zapisovateľovi úmysel loptu identifikovať, 

pozíciu lopty musíte označiť, identifikovať ju môžete všade na ihrisku, ale nesmiete ju 

nadmerne čistiť /len nevyhnutne k jej identifikácii/ 

 

12) Čo sa stane ak hráč podpíše a odovzdá scorekartu s nižším výsledkom ako v skutočnosti 

zahral? 

a) nič sa nedeje 

b) musí byť diskvalifikovaný  

c) musí chybu napraviť 

 

13) Hráč, ktorý trafí loptou seba, svoju výstroj alebo svojho nosiča, aký trest dostáva? 

a) jednu trestnú  

b) dve trestné 

c) žiadny trest 

 

14) Zahráte loptu do biotopu, ktorý je označený ako vodná prekážka, ako budete pokračovať? 

a) musíte dropovať podľa pravidiel pre vodné prekážky, nesmiete vstúpiť do biotopu 

b) môžete z neho beztrestne hrať 

c) môžete si beztrestne loptu dropnúť 

 

15) Kolíky označujúce rôzne situácie na ihrisku vám prekážajú v postoji alebo vo švihu: 

a) musíte loptu hrať a nesmiete koliky pohnúť 

b) môžete si loptu beztrestne posunúť 

c) môžete si kolík odstrániť ( okrem bielych kolíkov alebo kolíkov vyhlásených za 

nepohyblivú zábranu, resp. integrálnu súčasť ihriska ) 

 

16) Čo máte urobiť, keď si nie ste istý, či vašu loptu nájdete, alebo či zaletela za hranicu 

ihriska - out?                     

a) zahrať alternatívnu loptu 

b) zahrať provizórnu loptu 

c) zahrať náhradnú loptu 

 


