GOLFO ETIKETAS
(IŠTRTAUKA IŠ GOLFO TAISYKLĖS)

I Skyrius – Etiketas; elgesys aikštyne
Įvadas
Šiame skyriuje išdėstytos gero elgesio rekomendacijos, kuriomis vadovaujantis turėtų būti
žaidžiamas golfas. Jei jų laikomasi, visi žaidėjai patirs didžiausią pasitenkinimą žaidimu.
Svarbiausias principas yra tas, kad aikštyne visados turėtų būti rodomas dėmesingumas kitiems.

Žaidimo dvasia
Didžia dalimi golfas žaidžiamas be teisėjo ar arbitro priežiūros. Žaidimas grindžiamas asmens
integralumu rodyti dėmesį kitiems žaidėjams ir tvirtu taisyklių laikymųsi. Visi žaidėjai visados
turėtų elgtis disciplinuotai, demonstruoti mandagumą ir dorumą, nepaisant kaip jiems sekasi žaisti.
Tai golfo žaidimo dvasia.

Saugumas
Žaidėjai turėtų įsitikinti, kad niekas nestovi per arti arba vietoje, kurioje smūgiuojant lazda arba
atliekant bandomąjį mostą gali būti užgautas lazda, kamuoliuku ar akmenimis, žvirgždu, šakelėmis
ar kuo nors panašaus.
Žaidėjai turėtų pradėti žaisti tik tada, kai priekyje esantys žaidėjai taps nepasiekiami.
Žaidėjai turėtų visados perspėti šalia ar priekyje esančius aikštyno darbuotojus, kai ruošiasi atlikti
smūgį, kuris gali būti jiems pavojingas.
Jei žaidėjas išmuša kamuoliuką kryptimi, kur yra pavojus į ką nors pataikyti, jis turėtų iškart sušukti
įspėjimą. Tradicinis įspėjamasis žodis tokiose situacijose yra „fore“ (angl.)

Dėmesingumas kitiems žaidėjams
Netrikdyti ir neblaškyti
Žaidėjai visados turėtų rodyti dėmesingumą kitiems žaidėjams aikštyne ir turėtų netrikdyti jų
žaidimo savo judėjimu, kalbėjimu ar keldami nereikalingą triukšmą.
Žaidėjai turėtų būti įsitikinę, kad bet koks aikštyne turimas elektroninis prietaisas neblaškys kitų
žaidėjų.
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Starto aikštelėje žaidėjas neturėtų smūgiuoti savo kamuoliuko tol kol neatėjo jo eilė žaisti.
Žaidėjai neturėtų stovėti arti arba tiesiai už kamuoliuko arba iškart už duobutės kai žaidžia kitas
žaidėjas.
Ridenimo aikštelėje
Ridenimo aikštelėje žaidėjai neturėtų stovėti ant kito žaidėjo ridenimo linijos arba, kai jis atlieka
smūgį, neturėtų atsistoti taip, kad šešėlis kristų ant jo ridenimo linijos.
Žaidėjai turėtų pasilikti ant ridenimo aikštelės arba šalia jos tol, kol kiti grupės žaidėjai neįmušė
kamuoliuko į duobutę.
Rezultatų žymėjimas
Smūgio žaidime, žaidėjas, kuris yra rezultato žymėtojas, turėtų, jei to reikia, pakeliui į kitą starto
aikštelę, pasitikrinti rezultatą su suinteresuotuoju žaidėju ir užrašyti jį.

Žaidimo tempas
Žaiskite tinkamu tempu ir išlaikykite jį
Žaidėjai turėtų žaisti tinkamu tempu. Komitetas gali sudaryti žaidimo tempo gaires, kuriomis
žaidėjai turėtų vadovautis.
Grupė yra atsakinga, kad neatsiliktų nuo priekyje esančios grupės. Jei ji vėluojama atvykti į tuščią
lauką bei užlaiko iš paskos einančią grupę, ji turėtų pakviesti iš paskos einančią grupę ir ją praleisti į
priekį, nepriklausomai koks žaidėjų skaičius toje grupėje. Jei grupė nevėluoja atvykti į tuščia lauką,
bet akivaizdu, kad iš paskos einanti grupė gali žaisti greičiau, tada ji turėtų pakviesti iš paskos
greičiau žaidžiančią grupę ir praleisti ją.
Būkite pasirengę žaisti
Žaidėjai turėtų būti pasirengę žaisti kai tik ateina jų eilė. Kai žaidžiama ridenimo aikštelėje arba
šalia jos, jie turėtų palikti savo krepšius arba vežimėlius tokioje vietoje, kurioje baigus žaisti galima
būtų pakankamai greitai pasišalinti iš ridenimo aikštelės link kitos starto aikštelės. Kai pabaigiamas
žaidimas lauke, žaidėjai tuoj pat turėtų palikti ridenimo aikštelę.
Prarastas kamuoliukas
Jei žaidėjas mano, kad jo kamuoliukas gali būti prarastas už vandens kliūties ribų arba yra užribyje,
tam, kad taupyti laiką, jis turėtų žaisti su laikinuoju kamuoliuku.
Žaidėjai ieškantys kamuoliuko turėtų duoti ženklą iš paskos einančių žaidėjų grupei ir praleisti ją į
priekį jei tampa akivaizdu, kad kamuoliuką nebus lengva rasti. Jie neturėtų ieškoti kamuoliuko
penkias minutes prieš darydami taip. Praleidę į priekį iš paskos einančią grupę, jie turėtų tęsti
žaidimą tik tada, kai praleistoji grupė taps nepasiekiama.
Pirmenybė aikštyne
Jei kitaip nėra nustatęs Komitetas, pirmumą aikštyne apsprendžia grupės žaidimo tempas. Bet
kuriai grupei žaidžiančiai pilną raundą yra duota teisė praleisti grupę žaidžiančią trumpesnį raundą.
Terminas „grupė“ apima ir vieną žaidėją.
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Rūpinkitės aikštynu
Bunkeriai
Prieš palikdami bunkerį, žaidėjai turėtų atidžiai užpildyti ir išlyginti visas jų arba šalia esančias kitų
padarytas duobutes ir pėdsakus. Jei grėblys yra šalia bunkerio, jį turėtumėte panaudoti šiam
tikslui.
Sutvarkykite atskverbtą velėną, kamuoliuko išmuštas duobutes ir pažeidimus padarytus
avalynės
Žaidėjai turėtų kruopščiai sutvarkyti bet kokias jų išmuštos velėnos duobutes ir bet kokius
pažeidimus ridenimo aikštelėje atsiradusius dėl kamuoliuko smūgio (nesvarbu ar tai padarė pats
žaidėjas ar kitas). Užbaigus žaisti lauką visi grupės žaidėjai turėtų pataisyti ant ridenimo aikštelės
golfo avalynės padarytus pažeidimus.
Nereikalingų pažeidimų prevencija
Žaidėjai turėtų vengti pažeisti aikštyną išmušdami velėną kai atliekamas bandomasis mostas arba
trenkiant lazdos galvute į žemę iš pykčio ar dėl kitų priežasčių.
Žaidėjai turėtų įsitikinti, kad nepažeidė ridenimo aikštelės padėdami ant jos krepšius ar vėliavėlę.
Tam, kad išvengti duobutės pažeidimų, žaidėjai ir padėjėjai neturėtu stovėti per arti prie duobutės
ir turėtų būti atsargūs prižiūrint vėliavėlę bei išimant kamuoliuką iš duobutės. Lazdos galvutė
neturėtų būti naudojama tam, kad išimti kamuoliuką iš duobutės.
Žaidėjai neturėtų pasiremti ant savo lazdos būdami ridenimo aikštelėje, ypatingai, kai kamuoliukas
išimamas iš duobutės.
Vėliavėlė turėtų būti tinkamai sugrąžinta į duobutę prieš žaidėjams paliekant ridenimo aikštelę.
Turėtų būti griežtai laikomasi vietinių pranešimų nustatančių golfomobilių judėjimo tvarką.

Baigiamosios nuostatos; nuobaudos už pažeidimus
Jei žaidėjai laikysis šio skyriaus rekomendacijų, žaidimas bus daug malonesnis kiekvienam.
Jei žaidėjas nuolatos ignoruoja šiuos nurodymus viso raundo metu ar tam tikrą laiką kenkdamas
kitiems, rekomenduojama, kad Komitetas svarstytų taikydamas atitinkamas drausmines poveikio
priemones jas pažeidžiančio žaidėjo atžvilgiu. Tokia poveikio priemone galėtų būti, pavyzdžiui,
draudimas 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.
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