LUẬT 22

BÓNG GIÚP ĐỠ HOẶC CẢN TRỞ CHO THI ĐẤU

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. 22-1. Bóng giúp đỡ thi
đấuTrừ khi bóng đang di chuyển, nếu người chơi nghĩ rằng bóng có thể hỗ trợ cho người khác, đấu thủ đó có
thể:a. Nhấc trái bóng lên nếu đó là bóng của chính mình; hoặcb.
Nhờ nhấc bất kỳ trái bóng nào khác.
Trái bóng được nhấc lên theo Luật phải được đặt lại (xem Luật 20-3). Không được lau bóng trừ trường hợp nó
nằm trên khu lỗ gôn (xem Luật 21).
Trong đấu gậy, khi một đấu thủ được yêu cầu nhấc bóng của mình lên có thể đánh trước thay vì nhấc nó.
Trong đấu gậy, nếu Ban Tổ Chức quyết định là các đấu thủ đã nhất trí không nhấc bóng lên khi trái bóng đó có
thể giúp cho việc thi đấu của một cầu thủ khác , thì họ sẽ bị loại.
22-2. Bóng cản trở thi đấuNgoại trừ khi trái bóng đang di chuyển, nếu một gôn thủ nghĩ rằng bóng của người
chơi khác có thể gây cản trở cho bóng của mình, anh ta có thể yêu cầu đấu thủ đó nhấc bóng lên.Trái bóng được
nhấc lên theo Luật này phải được đặt lại (xem Luật 20-3). Không được lau bóng trừ khi nó nằm trên khu lỗ gôn
(xem Luật 21).Trong đấu gậy, khi một gôn thủ được yêu cầu nhấc bóng của mình lên có thể đánh trước thay vì
nhấc nó lên.Ghi chú: Ngoại trừ trên khu lỗ gôn, một gôn thủ không được tự ý nhấc bóng mình lên vì nghĩ rằng
nó có thể gây cản trở cho một gôn thủ khác. Nếu cầu thủ nhấc bóng của mình khi không được yêu cầu, gôn thủ
đó bị phạt một cú đánh do vi phạm Luật 18-2a, nhưng sẽ không có hình thức phạt nào thêm theo Luật 22.
XỬ LÝ DO VI PHẠM LUẬT
Trong đấu lỗ – thua lỗ đó; Trong đấu gậy – bị phạt hai cú đánh

