
Devet temeljnih vrednot

Devet temeljnih vrednot, ki predstavljajo nekaj od mnogih pozitivnih vrednot, 
povezanih z igro golfa.

1. POŠTENOST

Kvaliteta (lastnost) ali stanje biti resnicoljuben; ne varljiv (zmoten) Golf je edist-
ven po tem, da se igralci, za razliko od ostalih športov, redno in po predpisih 

kazni pripisujejo sami.

2. INTEGRITETA

Striktna vdanost (privrženost) standardom vrednosti ali vodehnja. Osebna 
poštenost in neodvisnost.

Golf je igra poštenosti, etikete in umirjenosti. Odgovoren si za svoja
dejanja in vodenje samega sebe na igrišču.

3. ŠPORTNIŠTVO (FAIR VEDENJE)

 Držati se pravil igre ter zmagovati ali izgubljati z vljudnostjo, naklonjenostjo.
Poznati moraš pravila golfa, se jih držati in biti zmožen vodenja samega

sebe na spoštljiv način.

4. SPOŠTOVANJE 

Čutiti ali izkazati spoštljiv odnos do; čislanje (spoštovanje, cenjenje)
V golfu je pomembno izkazati spoštovanje do samega sebe, 

svojih nasprotnikov, do igrišča za voljo časti in tradicije te igre.



5. SAMOZAVEST

Verjeti vase. Zaupanje v samega sebe.
Samozavest igra ključno vlogo na stopnji igre, ki jo dosežeš. Vsakokrat,

ko igraš, moraš zaupati v svoje zmožnosti.

6. ODGOVORNOST

Odgovarjati za svoja dejanja; biti zanesljiv. V golfu si odgovoren za zase in za 

svoja dejanja na igrišču. Na tebi je, da si zapisuješ rezultate, popravljaš travne 

ruše, pograbiš bunker za seboj, popraviš odtise svoje žogice na zelenici in skrbiš 

za dovolj hiter tempo

igre.

7. VZTRAJNOST

Vztrajati pri ideji, namenu ali nalogi kljub oviram. Da bi uspel v golfu, se moraš 

naučiti vztrajnosti tudi v slabih trenutkih in lastnih napakah.

8. SPOŠTLJIVOST, VLJUDNOST

Obzirno vedenje do drugih. Krog igre naj bi se v golfu začel in končal 

z rokovanjem med soigralci.

Izkazati spoštljivost do drugih s tem, da si pri miru in tiho, ko se pripravljajo na in 

ko izvajajo udarec.

9. PREUDARNOST, RAZSODNOST

Zmožnost odločitve ali mnenja. Odločitev po premisleku.

V golfu je razsodnost ključnega pomena. Pri igri se pokaže pri izbiri

strategije posameznika, izbiri palice, kdaj igrati varno in kdaj tvegati,

kateri udarec izbrati, kot tudi nenehno razumevanje in držanje etikete.


