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MATERIAŁY TEORETYCZNE 

DEFINICJE: 

  PYTANIA ODPOWIEDZI 

1 
 

TEE? 
 

Drewniany kołeczek na którym ustawia się piłkę do wybicia. 
Również obszar trawy między dwoma znacznikami skąd rozpoczyna się grę. 

2 
 

GREEN? 
 

„Zielony”, jest to miejsce gdzie znajduje się dołek z chorągiewką. 
Nazwa pochodzi stąd, że w Szkocji u zarania golfa, był to jedyny zielony obszar trawy koszonej i 
podlewanej z konewki, pośród obszaru wyrośniętej, kwitnącej i ostrej trawy, piasku, skał i morza.  

3 
 

FAIRWAY? 
 

„Czyste przejście”, „dobra droga” lub aleja na polach gęsto zadrzewionych. Ta część pola która rozciąga 
się od tee do greenu, z krótko koszoną trawą, gdzie nie ma przeszkód. 

4 
 

ROUGH? 
 

„Nieobrobiony” lub „niekoszony”, w stanie naturalnym. 
Są to obszary wysokiej nieskoszonej trawy, często nawet wrzosu. 

5 BUNKER? “Bunkier”, przeszkoda, zagłębienie wypełnione piaskiem. 

6 CASUAL WATER? „Przypadkowa woda”, czyli np. kałuża po deszczu, z której wolno bez kary wyjąć piłkę i upuścić według 
reguł. 

7 HAZARD? „Przeszkoda”, oznaczana czerwonymi lub żółtymi palikami. Również bunkier z piaskiem. 

8 
 

G.U.R. (Ground 
Under Repair)? 

„Teren w naprawie” oznaczony niebieskimi palikami lub linią. Piłkę, która wpadnie w ten teren można 
zagrać lub wyjąć i upuścić poza G.U.R. według reguł, nie doliczając żadnych uderzeń. Jednakże piłki grać 
nie można, gdy paliki są niebiesko-białe.  

9 OUT OF BOUNDS? Teren poza granicami pola oznaczony białymi palikami lub białą linią. 

10 DRIVING RANGE? Teren treningowy; teren do ćwiczeń; obszar do trenowania długich uderzeń. 

11 CLUB HOUSE? Budynek klubowy. 

12 WOOD? „Drewno”. Pierwsze kije golfowe tego typu były wykonane z drewna. Dzisiaj są z grafitu, stali, tytanu 
itp. Posiadają dużą „główkę” i służą do długiej gry na odległość (1,3,5, wood). Wood nr 1 zwany jest 
również „driverem”. 

13 
 

IRON? „Żelazo”. Kije od numeru 1 do 9 oraz wedge (PW, SW, LW – patrz niżej). Nazwane tak, gdyż w 
przeszłości były zrobione z żelaza. 

14 WEDGE? „Klin”. Są to irony służące do krótkiej gry. Pitching Wedge wybija piłkę z trawy, Sand Wedge z piasku, a 
Lob Wedge to kij do uderzeń najkrótszych/najwyższych. 

15 PUTTER? Kij w kształcie młoteczka na długim trzonku, uderzona nim piłka toczy się do dołka 

16 SHOT? „Strzał”.  

17 PUTT? Uderzyć putterem w piłkę tak, by się toczyła cały czas po greenie. 

18 CHIP? Krótkie uderzenie w kierunku dołka z pobrzeża greenu. 

19 PAR? „Norma” na danym dołku / polu. Jeżeli pole golfowe ma par 72  to profesjonalny gracz powinien je 
pokonać 72 uderzeniami. Jeśli pokonamy je 80 uderzeniami to zagraliśmy 8 powyżej par (lub „plus 
osiem”). Poszczególne dołki mogą mieć par 3, 4 lub 5. 

20 BIRDIE? „Ptaszek”, zakończenie dołka jednym uderzeniem PONIŻEJ par (-1), np. 4 uderzenia na dołku par 5. 

21 BOGEY? „Licho”, zakończenie dołka jednym uderzeniem POWYŻEJ par (+1), np. 5 uderzeń na dołku par 4. 

22 DIVOT? Kawałek darni / trawy wyrwany z ziemi podczas uderzenia golfowego. 

23 PROVISIONAL 
BALL? 

„Piłka prowizoryczna”. Druga piłka, którą wybija się jeśli istnieje prawdopodobieństwo, że pierwsza 
piłka nie zostanie znaleziona w ciągu regulaminowych 5 minut. 

24 HANDICAP? „Wyrównanie szans”. Handicap gracza to średnia ilość uderzeń danego zawodnika powyżej normy (par) 
na 18 dołkach. 
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25 STROKEPLAY? Gra w której liczy się tylko ilość uderzeń. Gracz, który kończy rundę z najmniejszą ilością uderzeń 
wygrywa. 

26 MATCHPLAY? Forma bezpośredniej rozgrywki między dwoma graczami lub dwiema parami w której liczy się ilość 
wygranych dołków. 

27 STABLEFORD? Gra na punkty na podstawie par. Gracz, który uzyskuje największą ilość punktów, wygrywa. 

KOLOROWE SŁUPKI, KTÓRE ZNAJDUJĄ SIĘ NA POLU:  

  PYTANIA ODPOWIEDZI 

1 Co oznaczają czerwone słupki? Boczna przeszkoda wodna (lateral 
water hazard) 

2 Co oznaczają żółte słupki? Przeszkoda wodna 

3 Co oznaczają niebieskie lub niebiesko-białe słupki? Teren w naprawie 

4 Co oznaczają białe słupki? Granice pola 

5 Jeżeli czerwone słupki przeszkadzają w ustawieniu gracza lub w uderzeniu, czy mogą 
być usunięte? 

Tak 

6 Jeżeli żółte słupki przeszkadzają w ustawieniu gracza lub w uderzeniu, czy mogą być 
usunięte? 

Tak 

7 Jeżeli niebieskie / niebiesko-białe słupki przeszkadzają w ustawieniu gracza lub w 
uderzeniu, czy mogą być usunięte? 

Tak 

8 Jeżeli białe słupki przeszkadzają w ustawieniu gracza lub w uderzeniu, czy mogą być 
usunięte? 

Nie 

ETYKIETA: 

1 Jaka jest maksymalna liczba graczy w jednej grupie? Cztery. 

2 Jak długo trwa normalna runda 18-dołków dla czterech graczy? Około cztery godziny. 

3 Jak długo należy poczekać zanim wykona się uderzenia z tee, po zakończeniu 
uderzeń przez grupę poprzednia? 

Należy poczekać aż grupa ta oddali się 
na bezpieczną odległość. 

4 Jak należy się zachować jeśli grupa grająca za Tobą dogania Cię a dołek przed Tobą 
jest wolny? 

Należy przepuścić tę grupę. 

5 Ile czasu można spędzić na szukaniu piłki? 5 minut. 

6 O co powinieneś zadbać zanim zagrasz swoje uderzenie? O bezpieczeństwo innych graczy. 

7 
 

Jak powinna zachować się grupa szukająca piłki, kiedy grupa z tyłu czeka?  Przepuścić tę grupę. 

8 
 

Co należy zrobić po zakończonej grze na dołku? Jak najszybciej opuścić dołek i green. 

9 
 

Gdzie powinno się wypełnić kartę wyników po skończeniu dołka? Na następnym tee, nie na greenie. 

10 
 

Czy można rozpraszać gracza wykonującego uderzenie, poruszając się I hałasując? Nie można. 

11 
 

Co należy zrobić w momencie gdy uderzona piłka leci w złym kierunku i istnieje 
możliwość, że uderzy inną osobę na polu? 

Należy krzyknąć „foo...” („Fore”). 
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12 Kto ma prawo pierwszeństwa na tee? 
 

Gracz z mniejszą ilością uderzeń na 
poprzednim dołku. Jeżeli poprzedni 
dołek został zremisowany pod uwagę 
bierze się wynik na wcześniejszym 
dołku. 

13 
 

Po pierwszym uderzeniu, kto powinien uderzyć jako pierwszy? Gracz, którego piłka znajduje się 
najdalej od dołka. 

14 
 

Kto powinien puttować (uderzyć kijem putter) jako pierwszy?  Gracz którego piłka znajduje się dalej 
od dołka. 

15 Co należy zrobić przed opuszczeniem bunkra? Zagrabić piasek / wyrównać 
pozostawiane ślady. 

16 
 

Co należy zrobić, gdy wyrwie się kawałek darni (divot)? Ułożyć ją z powrotem na miejsce. 

17 
 

Co należy zrobić, gdy Twoja piłka pozostawi ślad na greenie? Wyrównać ten ślad za pomocą 
pitchforka. 

18 
 

Co należy zrobić, jeśli na greenie znajdziesz ślad po innej piłce? Wyrównać ten ślad. 

19 Czy można położyć swoją torbę na greenie? Nie można. 

20 Czy można wjeżdżać z wózkiem na green / tee?  Nie można. 

21 Czy można wjeżdżać meleksem na green / tee? Nie można. 

22 Czego należy unikać przy wykonywaniu próbnego zamachu kijem?  (a) Machania blisko innych graczy 
(b) Zniszczenia podłoża  
(c) Opóźniania gry  

 
REGUŁY: 

1 Kto jest zwycięzcą w grze strokeplay? Gracz, który potrzebował mniej 
uderzeń by zakończyć rundę. 

2 Kto jest zwycięzcą w grze matchplay? Gracz, który wygrał więcej dołków 
podczas rundy. 

3 Jak daleko w tył można odsunąć się od markerów na tee aby wykonać uderzenie? Dwie długości kija. 

4 Czy można wykonać uderzenie piłką przed markerami na tee (bliżej dołka)?  Nie można. 

5 Jeżeli piłka spadnie z kołeczka w momencie, gdy gracz ustawia się do piłki, to czy 
otrzymuje on punkty karne? 

Nie, można położyć piłeczkę z 
powrotem na kołeczku bez 
otrzymania punktów karnych. 

6 Jeżeli gracz próbuje uderzyć piłkę, ale nie trafi w nią, czy to się liczy jako uderzenie?  Tak. 

7 Czy dozwolone jest wyrwanie trawy dla ułatwienia uderzenia?  Nie. 

8 Jeżeli twoja piłka wyląduje w głębokiej trawie, czy można ją podnieść aby 
rozpoznać? 

Tak, po poinformowaniu o tym 
przeciwnika i oznaczeniu tego 
miejsca.  

9 Czy dozwolone jest odgięcie gałęzi, która przeszkadza w zamachu Nie. 

10 Jeżeli wykonując zamach zahaczysz kijem o gałąź i chybisz, czy liczy się to jako 
uderzenie?  

Tak 

11 Jeżeli twoja piłka uderzy w twoją torbę, czy zostaniesz ukarany(a)? Tak, otrzymujesz dwa punkty karne. 

12 Jeżeli twoja piłka uderzy w torbę przeciwnika, zostaniesz ukarany(a)? Nie. 

13 Jeżeli twoja piłka uderzy w Ciebie, czy zostaniesz ukarany(a)? Tak, otrzymujesz dwa punkty karne. 

14 Jakie są konsekwencję omyłkowego uderzenia niewłaściwej piłki? Dwa punkty karne. Nie ma 
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konsekwencji jeżeli piłka była w 
hazardzie (bunkier lub przeszkoda 
wodna) 

15 Jaka jest procedura gdy piłka znajdzie się poza obszarem gry (out of bounds)? Nowa piłka powinna być zagrana z 
tego samego miejsca, z którego 
zagrana była poprzednia. Gracz 
otrzymuje punkt karny. 
Np. pierwsza piłka zostaje uderzona z 
tee poza granice pola – kolejna piłka 
uderzona z tee liczy się jako trzecie 
uderzenie. 

16 Jaka jest procedura jeżeli twoja piłka nie zostanie znaleziona w ciągu pięciu minut? Następna piłka powinna być zagrana z 
tego samego miejsca, z którego 
zagrana była poprzednia. Gracz 
otrzymuje punkt karny!. 
Np. Gdy gracz zgubi piłkę przy trzecim 
uderzeniu, musi wrócić i grać kolejną 
piłkę, która liczy się jako piąte 
uderzenie. 

17 Kiedy powinno się grać piłką prowizoryczną? Gdy istnieje możliwość, że piłka 
oryginalna została zgubiona lub 
wyrzucona poza granice pola. 

18 Co należy zrobić zanim podniesie się piłkę z greenu? Zaznaczyć pozycję piłki (np. monetą). 

19 Gdzie można podnieść piłkę i wyczyścić ją?  Tylko na greenie. 

20 Jeżeli twoja piłka uderzy flagę, czy otrzymujesz karę? Tylko, jeśli przed uderzeniem piłka 
leżała na greenie. Wtedy gracz 
otrzymuje dwa punkty karne. Jeżeli 
uderzenie było zagrane spoza greenu, 
gracz nie otrzymuje kary. 

21 Jakie konsekwencje ma oddanie niepodpisanej karty w turnieju? Dyskwalifikacja. 

22 Jakie konsekwencje ma oddanie podpisanej karty w turnieju, na której przez 
pomyłkę wpisano jedno uderzenie mniej? 

Dyskwalifikacja. 

23 Jeżeli twoja piłka wyląduje w hazardzie (bunkrze lub przeszkodzie wodnej), czy 
można odgarnąć piasek lub inne rzeczy aby ją rozpoznać? 

Nie można. 

24 Czy można dotknąć kijem podłoża/piasku przed uderzeniem  z bunkra / hazardu? Nie można 

25 Twoja piłka leży na trawie ale w terenie oznaczonym przez słupki czerwone (lub 
żółte). Czy można stamtąd zagrać bez otrzymania kary? 

Tak, jeżeli nie dotkniesz podłoża kijem 
przed uderzeniem. 
 

26 Uderzyłeś swoją piłkę do wody. Widzisz ją w wodzie i uważasz że możesz ją zagrać. 
Czy możesz to zrobić? 

Tak, jeżeli nie dotkniesz kijem wody 
lub podłoża przed uderzeniem 
 

27 Czy można dotknąć kijem podłoża w czasie próbnego zamachu w hazardzie? Nie można. 

28 Jeśli trafisz inną piłkę na greenie czy otrzymasz karę? Tylko, jeżeli twoja piłka również leżała 
na greenie przed uderzeniem, 
otrzymasz wtedy dwa punkty karne. 
Jeśli znajdowała się poza greenem – 
nie ma kary. 

29 
 

Czy można wyjąć flagę, gdy twoja piłka leży poza greenem? Tak. 

30 Co się dzieje jeżeli uderzysz piłkę do wody? 
 

Jeśli nie możesz lub nie chcesz nią 
grać dodaj jedno uderzenie karne a 
następnie wykonają jedną z 
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następujących czynności:  
 
(a) Piłka może być zagrana z tego 
samego miejsca, z którego zagrana 
była poprzednia.  
 
Dwie pozostałe możliwości: należy 
znaleźć miejsce, w którym piłka po raz 
ostatni przekroczyła linię przeszkody 
(nie miejsce, w którym upadła). 
Następnie można:  
 
(b) wyobrazić sobie linię przechodzącą 
od flagi poprzez miejsce, w którym 
piłka po raz ostatni przekroczyła linię 
przeszkody, a następnie można cofnąć 
się wzdłuż tej linii na wybraną 
odległość. 
 
(c) piłkę można uderzyć z odległości 
nie większej niż podwójna długość 
kija, ale nie bliżej dołka. 
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