
Otázky z golfovej etiky 
 

 

 

 

1) Kedy hráč kričí FORE? 

a) keď niekto zahrá birdie 

b) keď sa niekto skloní a zakryje si hlavu rukami 

c) keď hráč alebo jeho spoluhráč zahrá loptičku, ktorá letí priamo na iných hráčov 

 

2) Kedy môžu hráči predbehnúť flight pred nimi? 

a) svojvoľne, keď za ním čakajú 

b) keď čakajú viac ako päť minút 

c) keď im to pred nimi idúci flight naznačí 

 

3) Čo hráči urobia pred začiatkom hry? 

a) podajú si  ruky so svojimi spoluhráčmi, zoznámia sa a poprajú si peknú hru 

b) dajú si rukavicu 

c) urobia tri cvičné švihy 

 

4) Kedy opraví hráč pitch mark (priehlbinu po dopade lopty)? 

a) vždy 

b) len keď pitch mark spravil hráč sám 

c) nikdy to neopravuje 

 

5) Keď robí hráč cvičný švih, na čo musí dávať pozor? 

a) či nestojí v aute 

b) či niekoho neohrozuje a nevyrušuje 

c) či sa nedotkne palicou zeme 

 

6) Čo musí hráč urobiť pred tým ako opustí pieskovisko? 

a) musí za sebou upraviť všetky stopy a nerovnosti v pieskovisku 

b) musí zakričať FORE 

c) nemusí nič upravovať 

 

7) Kde zapisuje hráč výsledok práve dohranej jamky? 

a) na jamkovisku 

b) na ďalšom odpalisku 

c) v klube po dohraní všetkých jamiek 

 

8)   Čo môže hráč ešte urobiť po odovzdaní výsledkovej karty a opustení scoring area po turnaji? 

      a) vrátiť sa a ešte upraviť nesprávne zapísané čísla 

      b) vrátiť sa a podpísať kartu, pokiaľ na to predtým zabudol 

      c) nemôže už s kartou nič urobiť, ani ju žiadať naspäť 

 

9)   Čo znamená v golfe pojem ready golf? 

      a) hráč, ktorý je pripravený hrať ako prvý, zahrá ranu, aj keď nie je najďalej od jamky,                        

s ohľadom na ostatných hráčov a naznačí spoluhráčom, že ide hrať 

      b) hráč zahrá úder, keď uzná za vhodné, bez ohľadu na ostatných hráčov 

      c) hráč hrá čo najskôr, bez prípravy 

 

10)  Kde sa hráč postaví, keď jeho spoluhráč ide zahrať ranu? 

       a) kde uzná za vhodné 

       b) oproti hráčovi, šikmo za pozíciou lopty 

       c) tesne za chrbát hráča 

 

 

 
 


