GREEN CARD
Kirjallinen sääntö- ja etikettikoe

Nimi:__________________________________________

Kysymykset ovat monivalintakysymyksiä, joihin voi olla yksi tai useampi oikea vastaus.

SÄÄNTÖOSIO
Golfpelissä sääntöjen noudattamisesta on vastuussa
a)
b)
c)
d)

tuomari
pelaaja itse
vastustaja
katselijat

Tiiauspaikkana käytettävä alue on tiimerkeistä
a)
b)
c)
d)

mailanmitta taaksepäin
kaksi mailanmittaa eteenpäin
kaksi mailanmittaa taaksepäin
kuinka paljon tahansa taaksepäin

Pallon saa nostaa ja puhdistaa
a)
b)
c)
d)

aina, kun haluaa
viheriöllä
kun pelaaja tunnistaa palloaan
pudotettaessa palloa pois kunnostettavalta alueelta

Lyöntisi osuu bägiisi ja kimpoaa viheriölle
a)
b)
c)
d)

ei rangaistusta ja uusit lyöntisi
ei rangaistusta, jatkat peliäsi viheriöltä
yhden lyönnin rangaistus ja uusit lyöntisi
yhden lyönnin rangaistus ja jatkat peliä viheriöltä

Golfkierroksellesi golfin säännöt sallivat ottaa mukaasi
a)
b)
c)
d)

niin monta mailaa kuin haluat
10 mailaa
14 mailaa
18 mailaa
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Viheriö merkitään
a)
b)
c)
d)

sinisillä tolpilla
keltaisilla tolpilla
vihreillä tolpilla
viheriötä ei merkitä tolpilla

Pallo on kadonnut, kun
a)
b)
c)
d)

pelaaja julistaa pallon kadonneeksi
on kulunut viisi minuuttia sen etsimisen aloittamisesta, eikä palloa ole löydetty
pelaaja on laittanut peliin toisen pallon
tuomari julistaa pallon kadonneeksi

Golfsääntöjen mukaisia irrallisia haittatekijöitä ovat
a)
b)
c)
d)

oksat
tyhjät limsapullot
irtolehdet puista ja pensaista
tupakantumpit

Pudottaessasi palloa pidät pallon
a) vyötärön korkeudella
b) olkapään korkeudella
c) vapaasti valittavalla korkeudella
Pallo on aina merkittävä, kun se nostetaan.
a) kyllä
b) ei
Sivuvesiesteiden merkkiväri on
a)
b)
c)
d)

sininen
punainen
valkoinen
keltainen

Lyötyäsi pallon tiiauspaikalta vesiesteeseen voit
a)
b)
c)
d)

jatkaa pallon sijaintipaikalta ilman rangaistusta
jatkaa pallon sijaintipaikalta yhden lyönnin rangaistuksella
lyödä uuden lyönnin tiiauspaikalta yhden lyönnin rangaistuksella
pudottaa pallon esteen taakse miten pitkälle tahansa reiän ja pallon vesiesteeseen
menokohdan linjassa yhden lyönnin rangaistuksella
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Väärän pallon lyöminen aiheuttaa sinulle lyöntipelissä
a)
b)
c)
d)

lyönnin mitätöimisen
yhden rangaistuslyönnin
reiän hylkäämisen
kahden lyönnin rangaistuksen

Liikuteltaviksi haitoiksi katsotaan golfsääntöjen mukaan
a)
b)
c)
d)

puiden oksat
haravat
muovipussit
maassa olevat kävyt

Kunnostettava alue merkitään
a)
b)
c)
d)

punaisilla tolpilla
keltaisilla tolpilla
sinisillä tolpilla
valkoisilla tolpilla

ETIKETTIOSIO
Ennen kierroksen alkua
a)
b)
c)
d)

tutustun kentän paikallissääntöihin
esittelen itseni kanssapelaajille ja kättelen heidät
ilmoittaudun toimistossa tai caddiemasterille
laitan pallooni merkinnän, jolla erotan sen muista palloista

Viheriön vieressä olevaan hiekkaesteeseen mennään
a)
b)
c)
d)

viheriön puoleiselta reunalta
viheriötä vastakkaiselta reunalta
palloa lähinnä olevasta kohdasta
matalimman reunan kohdalta

Kuulet FORE huudon viereiseltä väylältä. Mitä teet?
a)
b)
c)
d)

Vastaan tervehdykseen toisella FORE-huudolla
Katson huudon suuntaan ja arvioin suojautumistarpeen
Käännän selkäni huudon suuntaan ja suojaudun
En mitään, toisten väylien tapahtumat eivät kuulu minulle
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Golfkentällä pukeudutaan
a)
b)
c)
d)

aivan miten kukin itse haluaa
pikee-paitaan ja farkkuihin
lajin henkeen ja säähän sopivalla tavalla
kentän antamien ohjeiden mukaisesti

Kentänhoitaja leikkaa väylää edessäsi. Mitä teet?
a)
b)
c)
d)

Yritän lyödä hänen ylitseen tai ohi
Odotan, kunnes hän poistuu, saa työnsä valmiiksi tai antaa luvan
Lyön ja huudan FORE, mikäli pallo suuntaa kohti kentänhoitajaa
Siirryn seuraavalle väylälle

Mailakärryjä ei ole suotavaa vetää
a)
b)
c)
d)

viheriölle
tiiauspaikalle
pysäköintialueelle
rangelle

Golfkentällä ohitusluvan antaminen
a)
b)
c)
d)

on sallittu ainoastaan kilpailuissa
ei ole sallittu missään tilanteessa
on suotavaa aina, kun ryhmä pelaa hitaammin kuin takana pelaava ryhmä
kuuluu hyvään golfkäytökseen

Tuloskortti täytetään
a)
b)
c)
d)

kierroksen jälkeen
heti, kun kunkin pelaajan tulos on selvillä
ennen viheriöltä poistumista
heti, kun se on mahdollista tehdä peliä viivyttämättä

Hiekkaesteestä lyönnin jälkeen
a) merkitään pallo nopeasti, jotta muut pääsevät pelaamaan
b) tasoitetaan vain omat jäljet hiekkaesteessä
c) tasoitetaan kaikki jäljet hiekkaesteessä
Mitkä seuraavista toimista tekevät golfin pelaamisesta turvallisempaa
a)
b)
c)
d)

Huudan FORE! tarvittaessa
Jätän kärryt takana pelaavien nähtäville etsiessäni palloa
Lyön palloa vasta sitten, kun edellä pelaavat ovat varmasti lyöntini ulottumattomissa
Seison riittävän kaukana lyöjästä lyöntisektorin ulkopuolella
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Muiden samassa ryhmässä pelaavien pelaajien lyödessä palloaan
a) valmistaudun omaan lyöntiini häiritsemättä lyöjää
b) täytän tuloskorttia
c) seuraan mihin lyöty pallo menee
Lyöt palloa ja maasta irtoaa turvetta, mitä sinun tulee tehdä?
a) Ei mitään
b) Haen turpeen ja painan jalalla takaisin paikalleen
c) Ilmoitan asiasta kenttämestarille
Pallon alastulojälki tulee korjata viheriöllä. Kuinka teet sen?
a) Käännän griinihaarukalla jäljen reunoilta maata sisäänpäin (kohti jäljen keskustaa)
b) Otan veitsen sekä haarukan ja korjaan jäljen niiden avulla
c) Laitan maata tai hiekkaa alastulojälkeen ja peitän sen kunnolla
Mitkä seuraavista toimista parantavat pelinopeutta?
a)
b)
c)
d)

Lyön varapallon tarpeen vaatiessa
Seuraan, minne peliryhmäni pallot menevät
Suunnittelen lyöntiäni ennakkoon ja olen valmis lyömään, kun vuoroni tulee
Kävelen ripeästi

Pelikierroksen päätyttyä
a)
b)
c)
d)

poistun mahdollisimman pian kentältä
kättelen ja kiitän peliryhmäni jäseniä pelistä
tarkistan tuloskorttini merkitsijäni kanssa
ilmoitan kenttämestarille kaikki huonot lyöntini
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