LUẬT 14

ĐÁNH 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 – xem các trang 2– 9.
14-1.
Đánh bóng đúng cách
Bóng phải được đánh đúng bằng đầu gậy gôn và không được đẩy, cào hoặc móc bóng.
14-2.
Trợ giúp
Khi thực hiện cú đánh, gôn thủ không được:
a. nhận sự giúp đỡ bằng thân thể hoặc sự bảo vệ tránh các điều kiện thời tiết ; hoặc
b. cho phép người nhặt bóng, đồng đội hoặc người nhặt bóng của đồng đội mình dùng thân định vị vị trí
trên hoặc gần đường nối dài của đường đánh bóng hoặc đường đẩy bóng phía sau trái bóng.
XỬ PHẠT DO VI PHẠM LUẬT 14-2:
Đấu lỗ – thua lỗ đó; Đấu gậy – phạt hai cú đánh.
14.3 Các dụng cụ nhân tạo, trang bị khác thường và việc sử dụng trang thiết bị một cách khác thường
R & A có quyền thay đổi Luật liên quan đến các dụng cụ nhân tạo, trang bị khác thường và việc sử dụng trang
thiết bị một cách khác thường và quy định hoặc thay đổi các giải thích liên quan đến các Luật này vào bất kỳ lúc
nào.
Gôn thủ nếu có thắc mắc về việc sử dụng một dụng cụ có vi phạm Luật 14-3 hay không nên tham khảo ý kiến
của R & A.
Nhà sản xuất nên trình cho R & A một mẫu gậy được chính nhà sản xuất làm ra để giám định xem viêc sử dụng
nó trong một vòng quy định có làm cho gôn thủ bị phạm Luật 14-3 hay không. Mẫu gậy sẽ trở thành tài sản
riêng của R & A cho các mục đích tham khảo. Nếu nhà sản xuất không trình mẫu của mình trước khi sản xuất
và/hoặc bán trên thị trường, nhà sản xuất đó xem như nắm rủi ro là việc sử dụng gậy đó có thể trái Luật.
Trừ khi được quy định trong Luật, trong suốt một vòng quy định gôn thủ không được phép sử dụng bất kỳ dụng
cụ nhân tạo, trang bị khác thường hoặc sử dụng trang thiết bị với kiểu cách khác thường nào mà nó có thể:
a. Giúp gôn thủ trong việc thực hiện cú đánh hoặc trong thi đấu; hoặc
b. Nhằm mục đích đánh giá hoặc đo khoảng cách hoặc điều kiện có thể ảnh hưởng đến sự thi đấu của đấu
thủ; hoặc
c. Giúp đấu thủ trong việc nắm cán gậy, trừ các trường hợp sau:
(i)
có thể đeo găng tay trơn;
(ii)
có thể sử dụng nhựa thông, bột, các chất làm khô hoặc làm ẩm; và
(iii)
có thể sử dụng khăn hoặc khăn tay để quấn quanh cán gậy.
Ngoại lệ:
1. Gôn thủ không vi phạm Luật nếu (a) trang thiết bị hoặc dụng cụ được thiết kế cho hoặc có tác dụng
làm dịu đi tình trạng sức khoẻ. (b) gôn thủ có lý do sức khoẻ chính đáng để sử dụng các trang thiết bị
hoặc dụng cụ đó, và (c) BTC đồng ý rằng việc sử nó không mang đến cho gôn thủ bất kỳ lợi thế thái
quá nào đối với các gôn thủ khác.
2. Gôn thủ không vi phạm Luật này nếu gôn thủ sử dụng trang thiết bị với lối truyền thống được chấp
nhận.
XỬ PHẠT DO VI PHẠM LUẬT 14-3:
Bị loại
Ghi chú: BTC có thể ra Luật tại chỗ cho phép gôn thủ sử dụng các dụng cụ chỉ để đo đạc hoặc định khoảng
cách mà thôi.
14-4.
Đánh bóng quá một lần
Nếu gậy của gôn thủ đánh vào trái bóng hơn một lần khi thực hiện một cú đánh trên sân, gôn thủ buộc phải tính
cú đánh đó và thêm một cú phạt, tổng cộng là hai cú đánh.
14-5.
Đánh bóng đang chuyển động
Gôn thủ không được thực hiện cú đánh khi trái bóng đang chuyển động.
Ngoại lệ:
• Bóng rời khỏi đế kê bóng – Luật 11-3
• Đánh bóng quá một lần – Luật 14-4

• Bóng chuyển động trong nước
Khi bóng bắt đầu chuyển động chỉ sau khi gôn thủ bắt đầu thực hiện cú đánh hoặc vung gậy về phía sau để
đánh, gôn thủ sẽ không bị phạt theo Luật này vì đã đánh bóng đang chuyển động, nhưng không được phép miễn
trừ bất kỳ hình phạt nào theo Luật dưới đây:
• Bóng đang đứng yên bị gôn thủ làm di chuyển – Luật 18-2a
• Bóng đang đứng yên di chuyển sau khi vào bóng – Luật 18-2b
(Bóng bị gôn thủ, đồng đội hoặc người nhặt bóng cố ý làm lệch hướng hoặc chặn lại – xem Luật 1-2)
14-6.
Bóng lăn trong nước
Khi trái bóng đang lăn trong nước của một chướng ngại nước, đấu thủ có thể thực hiện cú đánh nhưng không
được kéo dài thời gian thực hiện cú đánh nhằm cho phép gió hoặc dòng nước cải thiện vị trí của trái bóng. Một
trái bóng di chuyển trong nước của một chướng ngại nước có thể được nhấc lên nếu gôn thủ chọn áp dụng Luật
26.
XỬ PHẠT DO VI PHẠM LUẬT 14-4 hoặc 14-6:
Đấu lỗ – thua lỗ đó; Đấu gậy – phạt hai cú đánh.

