Golfin pikaopas Green Card kurssilaisille
Golf on ympäri maailmaa harrastettava suosittu
ulkoilmapeli, joka on säilynyt ytimeltään samanlaisena jo
vuosisatojen ajan. Perusidea on yksinkertainen: pallo
yritetään saada lyötyä reikään mahdollisimman vähin
lyönnein. Jokaisella reiällä peli alkaa aina tiiauspaikalla
suoritettavalla avauslyönnillä ja päättyy lyhimmäksi
leikatulla alueella eli griinillä, jossa lippu osoittaa reiän
paikan.
Golfin kolme kantavaa periaatetta ovat
1. Pelaa kenttä sellaisena kuin se on
2. Pelaa palloa siitä, missä se makaa
3. Jos ei kyetä pelaamaan kummankaan periaatteen
mukaan, niin palloa pelataan sääntöjen ohjeistamalla
tavalla
Golfkierros pelataan 1–4 henkilön ryhmissä, ja
täysimittainen 18 reiän kierros kestää peliryhmän koosta
ja pelinopeudesta riippuen noin 4 tuntia. Täyden
kierroksen aikana pelaaja lyö tyypillisesti 70–120 lyöntiä
ja kävelee keskimäärin 10 kilometriä.

Sanastoa

Kentänosat:

Golfkenttä
Golfia pelataan lajiin varta vasten rakennetuilla suorituspaikoilla, golfkentillä.
Maailmasta golfkenttiä löytyy yhteensä noin 35 000, joista vajaa puolet
sijaitsee Yhdysvalloissa. Suomen Golfliiton alaisissa jäsenseuroissa on yli
150 golfkenttää.
Par
Joka väylälle ja kentälle on määritelty par eri ihannelyöntimäärä sen pituuden
ja vaikeuden perusteella. Reikien par vaihtelee kolmesta viiteen. Maailmalta
löytyy muutama harva poikkeus, joissa reiän par on kuusi tai jopa seitsemän.
Tiiauspaikka (tii)
Avauslyönnin suorituspaikka, jossa pallon saa asettaa tiin päälle eli tiiata.
Tiiauspaikkoja on jokaisella reiällä tyypillisesti neljä, ja reikä on kultakin tiiltä
pelattuna erimittainen.
Väylä
Väylä (engl. fairway) on golfkentän lyhyeksi leikattu pelialue, jolta palloa on
helpompi lyödä kuin korkeammasta ruohosta.
Raffi
Raffi eli karheikko on väylää reunustavaa pidempää ruohoaluetta, joka on
kuitenkin kentän normaalia pelialuetta. Raffista peliä jatketaan normaalisti.
Bunkkeri
Bunkkereita eli hiekkaesteitä sijoitetaan usein sekä väylien varrelle että
viheriöiden ympärille. Väyläbunkkerit on sijoitettu väylän reunoille tuomaan
haastetta avaus- ja jatkolyönteihin. Griinibunkkerit taas ympäröivät viheriötä
ja tulevat peliin lähestymislyönneissä ja lähipelissä. Hiekkaesteestä peliä
jatketaan normaalisti. On kuitenkin muistettava, että bunkkerissa ei saa
koskettaa mailalla hiekkaan ennen lyöntiä, ja bunkkerissa lyöntijäljet on
haravoitava aina siistiksi lyönnin jälkeen.
Griini
Reiän lyhimmäksi leikattu osa on griini eli viheriö, jossa sijaitsee
halkaisijaltaan 10,8 senttiä leveä reikä. Reiässä on aina pystyssä lipputanko,
jotta pelaajat näkevät jo kaukaa, missä kohdassa viheriötä reikä sijaitsee.
Viheriöllä lyödään vain putterilla maata pitkin rullaavia lyöntejä. 2019 voimaan
tulleiden sääntöjen mukaan saa putata myös lipputangon kanssa sekä ilman.

Lyönnit:
Golfkentällä tarvitaan useita erilaisia lyöntejä. Perusteet oppii jo
alkeiskurssilla, ja lyöntivalikoima karttuu pelikokemuksen ja harjoittelun
myötä. Hyvä pelaaja osaa muokata lyöntejä tilanteen mukaan esimerkiksi
matalasta korkeaksi, kaartamaan oikealle tai vasemmalle tai pysähtymään
nopeasti.
Avauslyönti
Peliryhmässä avauslyönnit suoritetaan vuorotellen, yleensä edellisen reiän tai
reikien tulosten mukaisessa järjestyksessä, mutta kuitenkin niin, että
kauimmaiselta tiiltä pelaavat lyövät aina ensin.
Avauslyönnin voi lyödä millä tahansa mailalla. Yleensä mahdollisimman
pitkälle päätyvä lyönti helpottaa jatkolyöntiä, joten usein valitaan draiveri tai
muu puumaila, joilla lyödään pisimmät lyönnit. Draiverilla lyötyä avauslyöntiä
kutsutaan draiviksi.
Par 3 -rei’illä, joilla pallo yritetään lyödä heti viheriölle tai reiän tuntumaan,
avauslyönti lyödään sellaisella mailalla, jolla pallo lentää juuri halutun
mittaisen matkan.
Pitkä lyönti
Normaali pitkä lyönti lyödään täydellä svingillä, vapaavalintaisella mailalla.
Lyöntipituudet vaihtelevat mailasta ja pelaajasta riippuen noin 80 ja 300
metrin välillä.
Pitchi
Pitchi on lähestymislyönti, joka lyödään viheriölle noin 20–80 metrin matkalta.
Pitchin lentokaari on korkea ja onnistuneessa lyönnissä pallo pysähtyy
viheriöllä nopeasti jyrkän alastulokulman ja voimakkaan alakierteen ansiosta.
Chippi
Chippi on pitchiä matalampi ja rullaavampi lyönti, jota käytetään tilanteissa,
kun pallo on jo lähellä viheriötä. Chipissä tarkoituksena on nostaa pallo
ilmaan ja pudottaa se viheriölle, jossa se rullaa mahdollisimman lähelle
reikää.
Putti
Putterilla lyödään viheriöllä ja joskus viheriön reuna-alueilla. Putissa pallo ei
nouse ilmaan, vaan rullaa viheriön pinnalla reikään tai sitä kohti.

Lyönti tulokset
Par
Väylän ihannetulos
Birdie
Birdiellä tai ”birkulla” tarkoitetaan yksi alle reiän parin eli ihannetuloksen
pelaamista.
Bogi
Bogilla tarkoitetaan yksi yli reiän parin eli ihannetuloksen pelaamista.

Muuta:
Caddiemaster
Caddiemaster on lähtöajoista ja muista golfklubin käytännön asioista
huolehtiva henkilö.
Älä epäröi kysyä jos et jotain tiedä. Caddiemaster auttaa aina.
Verrattavissa hotellin respaan. Ennen huoneeseen menemistä tarvitset
respasta avaimen.
Ennen kentälle menemistä ilmoittaudutaan Caddiemasterille.
Fore
Fore on kansainvälinen varoitushuuto, joka huudetaan jos pallo lähtee
yllättävään suuntaan ja uhkaa muita pelaajia tai sivullisia.
Green fee
Yksittäinen kierros- tai pelimaksu golfkentän kiertämisestä. Hinta vaihtelee
kentän ja ajankohdan mukaan.

- rennosti parempaa golfia -
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