Golf Etiketi
ET‹KET KURALLARININ C‹DD‹ ‹HLAL‹

Israrla etiket kurallar›n› ihlal eden,
davran›fllar› ile kas›tl› olarak di¤er oyuncular›
sürekli rahats›z eden bir oyuncuya,
komitenin ciddi kural ihlali nedeniyle
diskalifikasyon cezas›
verebilece¤ini unutmay›n.

www.tgf.org.tr

G‹R‹fi
Kendinizin ve sahadaki di¤er oyuncular›n golf
oyunundan azami zevk alabilmesi için, görgü,
emniyet ve sahan›n korunmas› ile ilgili kurallar›n
tümü anlam›na gelen “golf etiketi” nin mutlaka
bilinmesi gerekir. Özetle, oyun esnas›nda
baflkalar›n›n hakk›na sayg› gösterilmesi esast›r.

GOLF OYUNUNUN ÖZELL‹⁄‹
Di¤er birçok spor dal›n›n aksine golf oyunu, herhangi
bir hakemin veya yetkilinin gözetiminde olmadan
oynan›r ve karfl›l›kl› güven esas›na dayan›r. Tüm
oyuncular sahada disiplinli ve sportmence
davranmal› ve di¤er oyuncular›n haklar›na sayg›l›
olmal›d›rlar. Bu özelli¤i ile golfün, bütün sporlar
aras›nda apayr› bir yeri vard›r.

GENEL ET‹KET KURALLARI
Tüm golfçüler gerek saha üzerinde, gerekse kulüp
tesislerinde örnek davran›fl sergilemeli ve özellikle
afla¤›daki hususlara dikkat etmelidirler:
Golf tesisinin giyim kuflam ile ilgili yerel
kurallar›na sayg›l› olun.
Golf ayakkab›lar›n›n alt›ndaki çiviler (spikes) ile
ilgili bir k›s›tlama olup olmad›¤›n› ö¤renin ve
talimatlara uyun.

‹lk bafllama yerine gitmeden önce, kulüp prosu
veya starter ile konuflun ve yapman›z gerekenleri
ö¤renin.
Tüm kulüp personeline karfl› sayg›l› davran›n.
Heyecan›n›z› kontrol alt›nda tutun ve hiçbir
zaman k›zg›nl›kla sopalar› f›rlatmay›n veya
sahaya zarar vermeyin.
Sahaya tükürmemeye ve çöp atmamaya özen
gösterin.

‹LK BAfiLAMA YER‹NDEN ÖNCE

‹LK BAfiLAMA YER‹NDE

Yar›flman›n yap›laca¤› sahaya yeterli süre önce
gidin.
Do¤ru handikap›n›z› bilin.
Oyunun format› hakk›nda bilgi sahibi olun.
Beraber oynayaca¤›n›z grup içindeki oynama
s›ras›n› ö¤renin.
Oynayaca¤›n›z topun üzerine kendinize ait bir
iflaret koyun.
Starter taraf›ndan verilecek talimatlar› iyi
dinleyin.

‹lk bafllama yerine, size verilen bafllama
saatinizden en az befl dakika önce gidin.
Daha önceden tan›mad›¤›n›z, beraber
oynayaca¤›n›z oyunculara kendinizi takdim edin.
Di¤er yar›flmac›lara iyi oyunlar dileyin.
Grubunuzdaki di¤er oyunculara, topunuzun tipi
ve iflaretiniz hakk›nda bilgi verin.
Starter taraf›ndan gösterilen bafllama yerinden
oynay›n veya grubunuzdaki oyunculara uygun
bir bafllama yeri seçin.

GÜVENL‹K
Deneme swinginizi veya topa vuruflunuzu
yapmadan önce hiç kimsenin, sopan›z›n, topun
veya baflka bir nesnenin çarpaca¤› kadar
yak›n›n›zda bulunmamas›na dikkat edin.
Önünüzdeki grup oyuncular› menzil d›fl›na
ç›k›ncaya kadar vurufl yapmay›n.
Yak›n›n›zdaki di¤er oyuncular için tehlikeli
olabilecek bir vurufl yapaca¤›n›z zaman onlar›
mutlaka ikaz edin.
Topunuzun birine çarpma ihtimali durumunda
yükses sesle “dikkat” diye ba¤›r›n.
Y›ld›r›m çarpma tehlikesine karfl› önceden tedbir
al›n ve bir s›¤›nak bulun. Golf Kurallar›, en ufak
y›ld›r›m tehlikesi durumunda bile oyunu
b›rakarak, korunacak bir yer araman›za izin verir.

OYUN HIZI
Yavafl oyun, herkesin golf oyunundan zevk almas›n›
engeller. Oyuncular oyun ak›fl›n› her zaman,
duraklamalara neden vermeden yürütmelidirler.
Saha üzerindeki öncelik hakk›, daha h›zl› oynayan
gruplar›nd›r. Öndeki grup ile aran›n aç›lmamas›n›
sa¤lamak, arkadaki grubun sorumlulu¤udur. Aran›n
çok aç›lmas› durumunda oyuncular, arkadan gelen
h›zl› gruba, oyuncu say›s›n› dikkate almadan, yol
vermelidirler.

Gereksiz say›da deneme swing’i yapmay›n.
Oyun s›ran›z geldi¤inde vakit kaybetmeden
vurufl yapmaya haz›r olun. Örne¤in, eldiveninizi
önceden tak›n.
Güvenli ortam sa¤lan›r sa¤lanmaz topunuza
do¤ru hareket edin.
Hedefe olan mesafenizi, topunuza do¤ru
yürürken tespit edin.
Green etraf›nda, çantan›z› veya golf araban›z›,
green’i bir an önce terk edebilecek durumda
b›rak›n.
Pata hatt›n›z›, di¤er oyuncular pata yapt›¤› s›rada,
onlar› rahats›z etmeden tetkik edin.
Bir çukuru tamamlad›¤›n›zda, vakit kaybetmeden
green’i terk edin.
Skorlar›n›z›, bir sonraki bafllama yerine giderken
kaydedin.
Topunuzun su engeli d›fl›nda kaybolmas› veya
s›n›r d›fl›na ç›kmas› ihtimalinde, mutlaka geçici
bir topla oynay›n.
Topunuzu aramak için zamana ihtiyaç
duydu¤unuzda, hemen arkadan gelen gruba
iflaret ederek yol verin.
Baflka bir gruba yol verdi¤inizde, onlar sizi geçip
menzil d›fl›na ç›k›ncaya kadar bekleyin.

D‹⁄ER OYUNCULARA SAYGI
Di¤er oyuncular›, hareket etmek, konuflmak veya
gereksiz gürültü ç›kartmak yoluyla rahats›z
etmeyin.
Bafllama yerinde oyun s›ran›z gelmeden topunuzu
tee üzerine koymay›n.
Bir oyuncu vurufl yaparken, çok yak›n›nda, topun
veya çukurun hemen arkas›nda durmay›n.
Di¤er oyuncular›n pata hatt›na basmay›n veya
pata hatt› üzerine gölgenizi düflürmeyin.
Grubunuzdaki di¤er oyuncular›n hepsi çukuru
tamamlamadan green’i terketmeyin.
Baflka bir oyuncunun skor kart›n› tutarken, her
çukur sonunda skorlar› kaydedin. Gerekti¤inde
kart sahibinin onay›n› al›n.
Sahada elektronik araçlar kullanmamaya çal›fl›n.
Böyle bir cihaz›n mutlaka gerekti¤i durumlarda,
di¤er oyuncular› rahats›z etmemeye özen
gösterin.

SAHANIN KORUNMASI
Sahan›n durumuna zarar verecek hareketlerin
yap›lmamas›, tüm oyuncular›n sorumlulu¤undad›r.
Bütün oyuncular, sahay› bulduklar› gibi terketmeli,
k›zg›nl›kla sopalar›n› yere vurmaktan veya herhangi
baflka bir flekilde sahaya zarar vermekten
kaç›nmal›d›rlar.

BAfiLAMA YER‹NDE
Bafllama yerinde deneme vuruflunuzu yaparken
yere vurmamaya ve çim kapaklar› (divotlar)
kald›rmamaya özen gösterin. Mümkünse deneme
swinginizi bafllama yeri d›fl›nda yap›n.
Genellikle, bafllama yerinde kald›r›lan divotlar›n
yerine konulmas› tavsiye edilmez. Bozulan yerler,
greenkeeper taraf›ndan usulüne uygun olarak
onar›lmal›d›r.
Bafllama yerinde onar›m amaçl› bir kum
kar›fl›m›n›n bulunmas› durumunda, bozulan
yerleri onunla doldurun.
Mümkünse bafllama yeri üzerine, çanta araban›z
(trolley) ile gitmeyin.

SAHA ÜZER‹NDE

KUM ENGELLER‹ (BUNKER)

Deneme swinginiz ile çim kapaklar› (divotlar›)
kald›rmamaya özen gösterin. Kalkan divotlar›
yerine koyun.
Aç›lan divot çukurlar›n›, divotlar› yerine koyarak
veya çukuru toprak ile doldurarak, özenle
düzeltin.

Kum engelleri içine atlayarak girmeyin. Girifl ve
ç›k›fllar› daima engelin en alçak yerinden yap›n.
Kum engelini terkederken, sizin veya baflka
oyuncular›n b›rakt›klar› ayak izlerini veya
çukurlar› düzeltin.
E¤er yak›nda bir t›rm›k bulunuyorsa, düzeltme
ifllemi için onu kullan›n.
Kulland›¤›n›z t›rm›¤›, kulüp taraf›ndan belirlenen
yerde b›rak›n. Özel bir yer belirtilmemifl ise, topun
çarpma olas›l›¤› en az olan yeri seçin.

GREEN ÜZER‹NDE
Golf çantan›z› daima green d›fl›nda b›rak›n.
Topunuzun, green üzerinde bir iz b›rak›p
b›rakmad›¤›n› kontrol edin ve gerekirse izi
düzeltin.
Her green üzerinde, kendinizinki haricinde bir
top izi daha düzeltin.
Ayakkab›n›z ile green yüzeyine zarar vermemeye
dikkat edin.
Baflka oyuncular›n pata hatt› üzerine basmamaya
özen gösterin.

Çukurun çok yak›n›nda durmaktan kaç›n›n.
Topu çukurdan ç›kartmak için patan›z›n ucunu
kullanmay›n.
Topunuzu çukurdan ç›kar›rken sopalar›n›z üzerine
yaslanmay›n.
Bayrak dire¤ini itina ile kullan›n ve green’i
terketmeden önce usulüne uygun olarak yerine
yerlefltirin.

TOP ‹ZLER‹ ONARIMI
Green üzerinde, top izlerinin çabuk ve uygun yöntem
ile onar›lmas›, meydana gelen hasar›n en k›sa sürede
düzelmesi için çok önemlidir. Hasar gören bölge,
top izinin befl dakika içinde düzeltilmesi halinde 24
saatte, on dakikal›k bir gecikme durumunda ise,
ancak 15 günde tekrar eski fleklini al›r.
Do¤ru yöntem: Düzeltme aletini, top izinin kenar›na
saplayarak, üst k›sm›n› izin ortas›na do¤ru itin. Daha sonra
pata veya aya¤›n›z ile izin üzerine bast›r›n.

Yanl›fl yöntem: Düzeltme aleti ile green’i yukar› do¤ru
çekmeyin. Bu flekilde kumu yüzeye ç›kartm›fl olursunuz.

ÇANTA ARABALARI (TROLLEY) VE
GOLF ARABALARI (BUGGY)
Her türlü araba ile ilgili, kulübünüzün
düzenlemifl oldu¤u yerel kurallara uyun.
Arabalar›n›z› green’in üzerine veya çok yak›n›na
b›rakmay›n.
Bir golf arabas› kullan›rken, özellikle inifl ve
virajlarda sürüfl emniyetine önem verin.
Golf arabas›n› terk ederken her zaman park
frenine bas›n.
Golf arabalar›na, izin verilenden daha fazla kifli
ile binmeyin.

