ĐÁNH BÓNG
LUẬT 12

TÌM VÀ NHẬN DẠNG BÓNG

Các định nghĩa
Tất cả các thuật ngữ có định nghĩa được thể hiện bằng các chữ in nghiêng và được liệt kê theo thứ tự abc trong
phần Định Nghĩa .
12-1 Tìm bóng; thấy bóng
Gôn thủ không nhất thiết phải được quyền nhìn thấy bóng của mình khi tiến hành cú đánh.
Khi tìm bóng ở bất kỳ nơi nào trên sân gôn, gôn thủ có thể chạm vào hoặc bẻ cong cỏ dài, cỏ tạp, bụi rậm, kim
tước, thạch nam hoặc những cây tương tự khác, nhưng chỉ trong chừng mực cần thiết để tìm và nhận dạng bóng,
với điều kiện là nó không cải thiện vị trí của bóng, khu vực dự kiến vung gậy hoặc lấy thế đứng hoặc đường
đánh bóng của gôn thủ.Nếu trái bóng bị di chuyển ,luật 18-2a sẽ áp dụng trừ khi nó được qui định trong mục a-d
của luật này.
Bổ sung thêm những cách thức tìm và nhận dạng bóng khác được phép theo luật 12-1 như sau :
a. Tìm và nhận dạng bóng bị che phủ bởi cát.
Nếu trái bóng của gôn thủ nằm ở bất kỳ nơi nào trên sân gôn bị che phủ bởi cát với mức độ mà không thể tìm
hoặc nhận dạng được thì gôn thủ có thể chạm vào,di chuyển cát để tìm và nhận dạng bóng mà không bị phạt.
Nếu trái banh được tìm thấy và nhận dạng , gôn thủ phải trả bóng lại hiện trạng ban đầu ( trả bóng về vị rí cũ và
lấp cát lại giống như lúc đầu) . Nếu trái bóng bị di chuyển thì phải được đặt và che phủ lại mà không phạt.
Trong việc che phủ cát lại theo luật này, gôn thủ đưởc phép để hở một phần của banh để nhìn thấy được.
b. Tìm và nhận dạng bóng bị che phủ bởi vật xê dịch được trong chướng ngại.
Trong một chướng ngại, nếu trái bóng bị vật xê dịch được che lấp với mức độ không thể tìm và nhận dạng được
thì gôn thủ có thể chạm vào,di chuyển vật xê dịch được để tìm và nhận dạng bóng mà không bị phạt. Nếu trái
banh được tìm thấy và nhận dạng , gôn thủ phải trả bóng lại hiện trạng ban đầu. Nếu trái bóng di chuyển trong
lúc tìm và nhận dạng bóng luật 18-2a sẽ áp dụng; nếu trái bóng di chuyển trong lúc che phủ vật xê dịch lại thì
không bị phạt và trái bóng phải được đặt lại.
Nếu trái bóng trước đó bị che hoàn toàn phủ bởi vật xê dịch được thì gôn thủ phải che lại nhưng được phép để
hở một phần của bóng để nhìn thấy được.
c. Tìm bóng trong nước của một chướng ngại nước.
Nếu trái bóng được nghĩ là nằm trong nước của một chướng ngại nước, gôn thủ có thể thăm dò nó bằng gậy gôn
hoặc vật khác. Nếu trái bóng bị di chuyển trong khi tìm kiếm, nó phải được đặt lại, trừ khi gôn thủ chọn xử lý
theo Luật 26-1. Nếu trái bóng bị di chuyển không nằm trong nước hoặc bị di chuyển mà không phải trong khi
tìm , luật 18-2a sẽ áp dụng.
d. Tìm bóng trong vật cản nhân tạo hoặc địa hình đặc biệt
Nếu trái bóng nằm trong hoặc trên một vật cản nhân tạo hoặc trong một địa hình đặc biệt vô tình bị dịch
chuyển trong khi tìm kiếm, sẽ không bị phạt; trái bóng phải được đặt lại, trừ khi gôn thủ chọn xử lý theo Luật
24-1b, 24-2b hoặc 25-1b nếu thấy phù hợp. Nếu gôn thủ đặt lại bóng, gôn thủ vẫn có thể xử lý theo một trong
các luật : Luật 24-1b , 24-2b hoặc 25-1b khi thấy phù hợp.
XỬ PHẠT DO VI PHẠM LUẬT 12-1:
Đấu lỗ – thua lỗ đó; Đấu gậy – phạt hai cú đánh.
12-2. Nhặt bóng lên để nhận dạng bóng
Gôn thủ có trách nhiệm đánh đúng bóng. Mỗi đấu thủ nên đánh dấu riêng cho bóng của mình.
Nếu gôn thủ tin rằng trái bóng đang nằm là của mình và nhất thiết phải nhấc lên để nhận dạng nó, gôn thủ có thể
nhấc bóng lên, mà không bị phạt, để nhận biết bóng của mình.
Trước khi nhấc bóng, gôn thủ phải tuyên bố ý định của mình cho đối thủ biết trong đấu lỗ hoặc người tính điểm
hoặc bạn đấu của mình biết trong đấu gậy và đánh dấu vị trí của trái bóng. Gôn thủ có thể nhấc bóng và nhận
dạng nó với điều kiện gôn thủ phải cho đối thủ, người tính điểm hoặc bạn đấu của mình cơ hội để quan sát việc
nhặt cũng như đặt lại bóng. Không được lau chùi trái bóng để nhận dạng đến quá mức cần thiết khi nhấc nó lên
theo Luật 12-2.
Nếu trái bóng là của gôn thủ và gôn thủ không thực hiện theo toàn bộ hoặc một phần của quy trình này, hoặc khi
nhấc bóng của mình lên để nhận dạng nó khi không cần thiết, gôn thủ bị phạt một cú đánh.Nếu trái bóng được
nhấc là bóng của gôn thủ kia, thì phải đặt lại nó. Nếu gôn thủ không làm như thế sẽ bị phạt mức phạt chung do
vi phạm Luật 12-2, nhưng không áp dụng mức phạt bổ sung nào thêm theo Luật này.

Ghi chú: nếu vị trí nằm ban đầu của bóng được đặt hoặc đặt lại bị thay đổi, xem Luật 20-3b.

XỬ PHẠT DO VI PHẠM LUẬT 12-2:
Đấu lỗ – thua lỗ đó; Đấu gậy – phạt hai cú đánh.
* Nếu gôn thủ bị phạt mức phạt chung do vi phạm Luật 12-2, không áp dụng mức phạt bổ sung nào thêm theo
Luật này.

