
Materiały teoretyczne 

Kurs na Zieloną Kartę 



Pole Golfowe 

Tee Box – miejsce rozpoczęcia gry oznaczone kolorowymi markerami. Na polach znajdują się trzy 
rodzaje: 

- Biały Tee box – miejsce rozpoczęcia gry dla PRO. Najdalej od dołka. 

- Żółty Tee box – miejsce rozpoczęcia gry dla mężczyzn 

- Czerwony Tee box – miejsce rozpoczęcia gry dla kobiet i juniorów. Najbliżej dołka. 

  

Tylko na tee boxie możemy uderzać piłkę z kołeczka zwanego tee 



Green – miejsce zakończenia każdego pojedynczego dołka. To właśnie na greenie wycięty jest 
dołek w którym znajduje się flaga. Jest to obszar najkrócej skoszonej trawy na całym polu 
golfowym. 

 

 

  



Fairway – jest to pole gry między tee box’em a greenem. Miejsce, w które chcemy uderzyć naszą 
piłkę. Właśnie z fairway’u najłatwiej wykonuje się uderzenia kijami iron - żelazami. 

 

 

 



Rough – jest to obszar gry z wysoką trawą o bardzo różnorodnej wysokości i gęstości. 

 

 

 



Bunkier – przeszkoda z piaskiem. Bunkier jest hazardem, czyli obowiązują w nim szczególne 
zasady, o których należy pamiętać. Jeżeli piłka znajduje się w bunkrze, to zabronione jest 
dotykanie piasku przed uderzeniem piłki. Nawet przypadkowe dotknięcie  kijem piasku kosztuje 
aż dwa punkty kary. Po wybiciu piłki z bunkra należy zagrabić piasek tak, aby przywrócić go do 
pierwotnego stanu. 

 



• Dołek 

  



Rodzaje dołków – Na polu golfowym mamy 3 rodzaje dołków golfowych. 

 Par 3 – są to dołki krótkie od 50 m do 220 m 

 Par 4 – są to dołki średniej długości od 230 m do 440 m 

 Par 5 – są to dołki długie od 450 m do 700 m  

   

Par – Professional average result – czyli nasza norma, określa ilość uderzeń, którą my jako gracze 
mamy osiągnąć .  

   

Par dołka – Normatywna ilość przewidywanych uderzeń na danym dołku.  

   - Par 3 : 3 uderzenia 

 - Par 4 : 4 uderzenia 

 - Par 5 : 5 uderzeń 

   

Par Pola: Suma wszystkich Par-ów poszczególnych dołków na polu golfowym. Najczęściej na polu 
18-dołkowym spotykamy się z poniższym układem:  

  

 10 dołków PAR 4 

 4 dołki PAR 3 

 4 dołki PAR 5 

 18 dołków PAR 72 

  

 



Nazewnictwo uderzeń:  

  

- Hole In One –  trafienie za pierwszym razem prosto do dołka.  

- Albatros – wykonanie 2 uderzeń na dołku PAR 5 czyli „– 3” uderzenia mniej niż PAR  

- Eagle – wykonanie 3 uderzeń na dołku PAR 5 lub 2 uderzeń na PAR 4, „- 2” uderzenia      mniej 
niż PAR 

- Birdie – wykonanie 1 uderzenia mniej niż wynosi PAR dołka 

- Par – wykonanie normy uderzeń na danym dołku 

- Bogey – 1 uderzenie powyżej normy ( PAR ) 

- Double Bogey – 2 uderzenia powyżej normy ( PAR )  

- Triple Bogey – 3 uderzenia powyżej normy ( PAR ) 

- Quatro Bogey – 4 uderzenia powyżej normy ( PAR ) 

 



SPRZĘT GOLFOWY: 
 



Wood 

Kije do najdłuższych uderzeń na polu golfowym najczęściej spotykane to te od nr 1, 3, 5. Wood nr. 
1 nazywany jest driverem i to właśnie nim wykonuje się pierwsze uderzenie na dołkach par 4 i 5 
gdzie potrzebujemy dużej odległości. Driverem zawsze uderzamy z kołeczka (tee). Najczęściej 
driver ma od 9 do 12 stopni kąta nachylenia lica główki. 

 

 

 

 

 
Woody z nr 3 i 5 nazywane są fairway wood. Służą do długich uderzeń, ale ich budowa pozwala 
nam uderzać bez użycia kołeczka. 

 



Żelaza (iron) 

Kije numerowane najczęściej numerowaneod 4 do 9. Używane do uderzeń na średnie odległości. 
Tego typu kije posiadają żelazne główki i stalowe bądź grafitowe shafty w zależności od 
predyspozycji danego gracza. Żelaza są również dobierane do graczy ze względu na wzrost i 
budowę ciała. Proces takiego doboru kijów nazywa się Custom Fitting. 

 

 

 

 

 

 

Wedge 

Kije używane do krótkich wysokich uderzeń oraz chippowania i puttowania. Oznaczone kątami 
nachylenia bądź literami. PW(48st.), G(50-52st.), S(54-56st.), L(58-60st.) 

 



 

Putter 

Kij do wykonywania uderzeń na obszarze green’u. płaski przód pozwala otrzymać efekt toczenia 
się piłki. Kij występuje w setkach kształtów i rodzajów  tak aby każdy mógł wybrać model 
najbardziej odpowiedni dla siebie. 

 

 

 



ETYKIETA I ZASADY PODCZAS GRY 
NA POLU GOLFOWYM 

 



Ubiór:  

Golf jest sportem który do stroju przykłada dość sporą wagę. Chodzi tutaj o zasady ubioru które 
znamy w tym sporcie od setek lat, i mimo pewnych delikatnych zmian pozostają w nim 
najważniejsze elementy: 

- koszulka z kołnierzykiem jest absolutnym obowiązkiem jeżeli chcemy wejść na pole golfowe. Nie 
ma znaczenia czy będzie to koszulka polo, koszula czy golf. 

- na polu golfowym panuje absolutny zakaz gry w jeansach. Nie dozwolone jest również używanie 
spodni dresowych. Wiele pól golfowych do dzisiaj nie wpuszcza do domku klubowego osób w 
takich spodniach. Najczęściej używa się spodni materiałowych typu chinos, sztruksowych czy 
podobnych do tych od garnituru. 

- krótkie spodenki są dozwolone dla graczy amatorów ale muszą zakrywać kolana. 

- etykieta dla kobiet jest zdecydowanie mniej restrykcyjna, aczkolwiek kołnierzyk również jest 
absolutnym obowiązkiem. 

 

Fore! 

Słowo które każdy golfista znać MUSI!!! Jest to okrzyk oznaczający że nasza piłka leci w czyimś 
kierunku. Jeżeli zdarzy nam się uderzyć piłkę tak że poleci ona w kierunku innych golfistów, na cały 
głos krzyczymy FORE. Pamiętaj że na hasło UWAGA na polu raczej nikt nie zareaguje.  

Z drugiej strony jeżeli słyszysz okrzyk Fore, załóż ręce na głowę i ukucnij. Zminimalizuje to 
ewentualne obrażenia jeżeli piłka w ciebie uderzy. Zdarza się to jednak niezmiernie rzadko.  

 



Flight 

Tak nazywa się grupa w której rozgrywa się partię na polu golfowym. Maksymalna liczba graczy 
we flighcie to 4 osoby. Na turniejach najczęściej gra się w 3 lub 4 osoby, aczkolwiek podczas 
zwykłej rundy nie jest wyznaczona liczba graczy. Na turniejach również to z kim gramy jest 
wyznaczane przez organizatora turnieju i najczęściej jest wynikiem losowania. W rundach 
towarzyskich sami dobieramy sobie partnerów do gry. 

  

 

Rozpoczęcie gry na pierwszym dołku  

1. pierwszy sposób to losowanie, kto zaczyna jako pierwszy 

2. gracz, który posiada niższy  handicap zaczyna pierwszy 

3. kolejność zawsze jest następująca: 1. Pro 2. Amator 3. Kobieta 

  

 

Kolejność gry na kolejnych dołkach  

gracz, który wykonał najmniej uderzeń na poprzednim dołku rozpoczyna kolejny dołek. Jeżeli 
kobieta uzyska najlepszy wynik gra i tak w kolejności Tee box’ów. 

  

 



Wolna gra 
Gracze, a w szczególności początkujący bardzo często grają w dość wolnym tempie. Na rozegranie 
rundy golfa przez 4 osobową grupę przeznaczone jest 4,5 godziny. Wolna gra powoduje zastoje na 
polu i często długie oczekiwanie na swoją kolej uderzenia. Aby usprawnić grę na polu grupa która 
opóźnia grę powinna przepuścić tę oczekującą. Jeżeli widzimy że grupa za nami czeka aż 
skończymy dołek a nas nikt nie hamuje powinniśmy zejść na bok dołka tak aby umożliwić grupie 
oczekującej bezpieczne wykonanie strzałów. Następnie czekamy aż oddali się ona na bezpieczną 
odległość i kontynuujemy naszą partię. Najpóźniej powinniśmy przepuścić czekającą za nami 
grupę na tee następnego dołka. 
  
Pamiętaj aby twoja gra nie spowalniała innych graczy. Doświadczeni golfiści są najczęściej 
wyrozumiali jeżeli chodzi o początkujących ale musisz pamiętać aby sprawnie poruszać się na polu 
golfowym. Nie chodzi tu o same uderzanie ale o poniższe elementy: 
- pomiędzy uderzeniami staraj się poruszać sprawnie tak aby nie ciągnąć się w ogonie swojego 
flight’u 
- bądź gotowy kiedy przychodzi twoja kolej, postaraj się wykonać maksimum czynności 
potrzebnych do zagrania podczas uderzenia współgraczy, oczywiście nie przeszkadzając im 
- graj piłki prowizoryczne kiedy jest to możliwe. To nic nie kosztuje a znacznie może przyspieszyć 
grę 
- staraj się ustawiać sprzęt w pobliżu siebie, tak abyś nie musiał cofać się po niego w drodze na 
następny dołek lub zmienisz decyzję jakim kijem zagrać 
 
 Divot : 
 Jest to kawałek wyrwanej trawy po uderzeniu. Gracz ma obowiązek odłożenia z powrotem wyrwaną 
trawę. 
 

 



 FORMATY GRY W GOLFA I 
HANDICAP 

 



Strokeplay  

  

Najbardziej popularny format gry w golfa. Gramy na sumę wszystkich uderzeń, które wykonamy 
na polu. Wygrywa osoba, która wykona najmniej uderzeń na całym polu. Rozróżniamy dwa 
formaty STROKEPLAY: netto i brutto. Netto oznacza, że odejmujemy od naszego wyniku handicap 
gry i wychodzi nam nasz wynik. Naszym celem jest zbliżyć się jak najbliżej PAR pola. Brutto 
oznacza, że nie odejmujemy handicapu od wyniku, by uzyskać nasz końcowy wynik. 

  

 

 

Matchplay  

  

Jest to najstarszy format gry w golfa. Jest to mecz między zawodnikami, gdzie każdy dołek jest 
wart 1 punkt. Gramy do momentu, aż jeden z zawodników będzie miał więcej punktów niż 
pozostało nam dołków do zagrania. Czyli jeżeli gracz będzie wygrywał 5 punktami a pozostało 4 
dołki do gry zapisujemy taki wynik 5&4 

 



Stableford  

  

Jest to najbardziej popularny format gry dla początkujących osób. Polega ona na zbieraniu 
punktów za wynik na danym dołku liczony po odjęciu handicapu gry na poszczególnych dołkach 
czyli: 

  

Albatros:   5 Pkt    

Eagle :   4 Pkt  - np:hole in one na par 3  

Birdie :   3 Pkt 

Par :   2 Pkt 

Bogey :   1 Pkt 

Double Bogey:  0 Pkt 

Triple Bogey :  0 Pkt 

Quarto Bogey:  0 Pkt 

 



Fourball 

  

Fourball inaczej jest zwany „better ball”. Gra drużynowa gdzie każdy gra swoją piłką 

Na karcie wyników zapisuje się tylko najlepszy wynik z drużyny. Może grać jeden zawodnik i liczyć 
się tylko jego wynik nie ma konieczności kończenia dołka przez zawodnika gdy wie że jego wynik 
nie liczy się do klasyfikacji.  

  

Foursome 

  

Inaczej zwana „alternate shot” . Gra dwuosobowa w której partnerzy uderzają na przemian piłkę. 
Gra z tee odbywa się na przemian (jeden zawodnik gra z tee wszystkie parzyste dołki drugi nie 
parzyste). Gra się odbywa jedną piłką. Jeden wynik dla każdej drużyny jest zapisywany na karcie z 
wynikami 

  

Texas Scramble 

  

Gra od 2-4 osób w drużynie. Każdy w drużynie uderza strzał z tee wybiera się najlepszą piłkę i 
każdy ponownie gra z tego miejsca. Gra się aż piłka raz nie wpadnie do dołka  

Kolejność gry z tee jest obojętna. Zapisuje się tylko jeden wynik dla drużyny 

Gra się odbywa tyloma piłkami ile jest graczy. Komisja turniejowa ustala sposób przygotowania 
piłki do strzału (drop, położenie etc.) 

 



Handicap 

  

Handicap to liczbowo wyrażony poziom gry na którym w danym momencie naszej golfowej 
przygody się znajdujemy. Dzięki niemu początkujący gracze mogą rywalizować z zaawansowanymi 
w kategoriach netto o których wspominaliśmy powyżej. Za pomocą handicapu możemy również w 
prosty sposób kontrolować i obserwować swój progres i wzrost poziomu umiejętności. Możliwość 
rywalizacji początkujących z zaawansowanymi powoduje że golf jest sportem tak popularnym na 
świecie. W innych dyscyplinach jest to praktycznie niemożliwe. Poniżej przedstawiamy jak działa 
system handicapowy, pamiętaj jednak że nie są to informację z którymi spotkasz się na egzaminie, 
warto jednak wiedzieć na czym zagadnienie to polega. 

  

Grupy Handicapowe: 

  

36 - 25,5 5 grupa handicapowa – zmniejszamy handicap 0,5 pkt. 

25,4 - 14,5  4 grupa handicapowa – zmniejszamy handicap 0,4 pkt 

14,4 - 10,5 3 grupa handicapowa- zmniejszamy handicap 0,3 pkt 

10,4 - 5,5 2 grupa handicapowi – zmniejszamy handicap 0,2 pkt 

5,4 - 0,0 1 grupa handicapowi – zmniejszamy handicap 0,1 pkt 

  

 



Obliczanie handicap’u : 

  

By móc obliczać handicap najpierw musimy ustalić, w której grupie handicapowej jesteśmy. 
Zakładamy, że jesteśmy w 5 grupie handicapowej. Za każdy punkt zebrany powyżej 36 handicap 
obniża nam się o 0,5 punktu handicapowego czyli: 

 Posiadamy hcp 36, zebraliśmy na polu 37 pkt stabelford. Czyli: 

 37 – 36 = 1 pkt. 

 1 X 0,5 = 0,5 

 36 – 0,5 = 35,5 

Nowy handicap to 35,5. 

 

Dla graczy początkujących, posiadających Zieloną Kartę stosuje się handicapy klubowe od 36 do 
54. W tym przedziale handicap obniża się o pełne punkty. 

 

 Handicap powoduję, że powiększa nam się PAR dołka netto. Czyli :  

Dołek Par  Hcp 0 Hcp 18 Hcp 36 Hcp 54 

4 4 5 6 7 



REGUŁY I DROPOWANIE 



Dropowanie piłki przy bocznej przeszkodzie wodnej (czerwone paliki) 



Dropowanie przy przeszkodzie wodnej (żółte paliki) 

 

Lot piłki 

Linia wskazująca miejsce 

dropowania reg 26-1 

Punkt przecięcia 

granicy hazardu 



Oznaczenia na polu golfowym  

Białe paliki – Out of Bounds czyli teren poza polem. Gdy nam piłka poleci O.B musimy powtórzyć 
dokładnie ten sam strzał z tego samego miejsca skąd uderzaliśmy zanim piłka wyleciała O.B 

Czerwone paliki – oznaczają “ boczny hazard wodny” ,który biegnie równolegle do naszego 
fairwaya. Za zgubienie piłki w hazardzie wodnym dostajemy 1 karny punkt.   

Żółte paliki – oznaczają “ hazard wodny”, który przecina nasz fairway. Za zgubienie piłki w 
hazardzie wodnym dostajemy 1 karny punkt.   

Niebieskie/  biało- niebieskie paliki – oznaczają teren w naprawie ( G.U.R ) z tego terenu nie 
musimy grać, dostajemy uwolnienie bez kary. 

 

Przeszkody naturalne i nienaturalne:  

Na polu rozróżniamy dwa rodzaje przeszkód : 

Naturalne : Przeszkoda wodna , bunkier ,  drzewa  

Nienaturalne : Baner, ławka , reklama, Toy – Toy , śmietnik itp.  

 

Różnica jest taka, że od przeszkody naturalnej niestety nie ma uwolnienia bez punktów karnych, a 
z przeszkód nienaturalnych jest uwolnienie bez punktów karnych.  

W przypadku przeszkody naturalnej gracz uzyskuję 1 pkt karny doliczany do wyniku na danym 
DOŁKU!!!!!! 

 



ILOŚĆ KIJÓW W TORBIE PODCZAS GRY: 
  
Graczowi nie wolno rozpocząć regulaminowej rundy z większą liczbą kijów niż czternaście. Może 
korzystać z wybranych kijów przez całą rundę za wyjątkiem sytuacji, gdy zaczął rundę z mniejszą 
liczbą kijów niż czternaście, wówczas może dobrać dowolną liczbę kijów, pod warunkiem, że ich 
łączna liczba nie przekroczy czternastu.  
  
SZUKANIE PIŁKI NA POLU GOLFOWYM:  
  
Gracz, który wykonał uderzenie poza fairway , może poświęcić 5 minut na szukanie danej piłki. 
Jeżeli grać po 5 minutach nie może znaleźć swojej piłki jest zmuszony powtórzyć dane uderzenie z 
tego samego miejsca, co uderzał zanim zgubił swoją piłkę.  
Gracz musi dodać sobie na tym dołku do wyniku 1 pkt karny.  
  
Gracz ma prawo wykonać uderzenie piłką prowizoryczną czyli tymczasowe, jeżeli gracz nie jest 
pewny gdzie poleciała jego pierwsza piłka.  
  
Jest wręcz bardzo dobrze widziane, że gracz uderza od razu piłkę prowizoryczną, jeżeli zachodzi 
cień podejrzenia, iż może zgubić swoją pierwszą piłkę.  
  
Jeżeli gracz zagra piłkę prowizoryczną i znajdzie swoja pierwszą piłkę jest on ZOBOWIĄZANY do 
kontynuacji gry pierwszą piłką bez dodawania karnych uderzeń.  
Jednak jeżeli gracz nie znajdzie swojej pierwszej piłki kontynuuje on grę piłką prowizoryczną 
dodając do wykonanych uderzeń 1 pkt karny.  

 



MIERZENIE ODLEGŁOŚCI NA POLU GOLFOWYM:  

Jako, że na świecie istnieje wiele miar cm, inch itp. podjęto decyzję, że na polu golfowym oficjalną 
miarą jest kij golfowy. Możemy użyć jakiekolwiek kija w torbie         (polecane jest używanie 
drivera bez headcover’a).  

  

Gdy gracz otrzymuję karę uzyskuję on uwolnienie w wysokości 2 kijów. 

Gdy gracz otrzymuję uwolnienie BEZ kary otrzymuję on uwolnienie w wysokości 1 kija.  

Wyjątkiem od reguły jest Tee box, gdzie od linii startu możemy cofnąć się na długość 2 kijów. 

 

KARY NA POLU GOLFOWYM: 

 Najłatwiejszym sposobem rozdzielenia czy gracz otrzymuję 1 pkt karny czy 2 pkt jest: 

jeżeli gracz otrzymuję karę za przestrzeganie przepisów jak np. uwolnienie od wody otrzymuję on 
1 pkt karny. Jeżeli gracz złamie przepisy zostanie ukarany 2 pkt. Kary.  

  

Jeżeli gracz pomyli piłkę na polu golfowym musi on się cofnąć do momentu, gdzie był pewny, że 
grał swoją piłką i potworzyć uderzenie. Do wyniku nie dodajemy uderzeń niewłaściwą piłką ale 
dodajemy sobie 2 pkt karne za złamanie zasady „ granie niewłaściwą piłką”. 

 


