GẬY GÔN VÀ BÓNG

Hiệp Hội gôn R & A có quyền thay đổi bất cứ lúc nào các Luật lệ nào liên quan đến gậy và bóng gôn (xem Phụ
lục II & III) cũng như tạo ra hoặc thay đổi các giải thích liên quan đến các Luật này.

LUẬT 4

GẬY GÔN

Nếu gôn thủ có nghi ngờ về sự phù hợp của một gậy gôn có thể tìm đến sự tư vấn của R & A.
Nhà sản xuất nên trình cho R & A một bộ gậy mẫu do chính nhà sản xuất làm ra để kiểm định xem gậy có tuân
thủ theo Luật lệ hay không. Nếu nhà sản xuất không đưa mẫu thử hoặc không chờ sự kiểm định trước khi sản
xuất và/hoặc bán gậy ra thị trường, nhà sản xuất xem như phải chịu mạo hiểm rằng gậy có thể sẽ không đạt yêu
cầu theo Luật. Bất kỳ mẫu thử nào đã đưa cho R & A sẽ trở thành tài sản của CLB đó để phục vụ cho các mục
đích tham khảo.
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.
4-1.
Hình dạng và chất liệu của gậy gôn
a. Quy định chung
Các gậy gôn của gôn thủ buộc phải tuân theo Luật và các điều khoản, đặc điểm kỹ thuật cũng như giải nghĩa nêu
trong Phụ Lục II .
Ghi chú: trong tình huống của một trận đấu (Luật 33-1), BTC có thể yêu cầu rằng bất kỳ gậy phát bóng (driver)
nào mà gôn thủ mang theo phải có đầu gậy có kiểu dáng và độ đánh võng mặt gậy được nhận dạng là có tên
trong danh sách hiện hành của Đầu gậy driver Hợp Lệ do R&A phát hành.
b. Hao mòn và thay đổi
Một gậy gôn theo đúng Luật khi nó còn mới và được xem là bị hao mòn một cách hợp lý trong suốt quá trình sử
dụng thông thường. Bất kỳ phần nào của gậy gôn bị thay đổi một cách có chủ đích được xem là một cây gậy
mới và phải tuân thủ theo Luật khi đang ở trạng thái biến đổi.
Các đặc tính đánh bóng bị thay đổi và chất liệu lạ
a. Các đặc tính đánh bóng bị thay đổi
Trong suốt một vòng quy định, các đặc tính đánh bóng của gậy không được thay đổi một cách có chủ đích bằng
cách điều chỉnh hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào.

4-2.

b. Vật liệu lạ
Không được bôi trét chất liệu lạ lên bề mặt gậy nhằm tác động đến sự vận động của trái bóng.
XỬ PHẠT DO VI PHẠM LUẬT 4-1 hoặc 4-2:
Bị loại
Gậy gôn bị hỏng: sửa chữa và thay thế
a. Hư hỏng trong quá trình thi đấu gôn bình thường
Nếu trong suốt một vòng quy định, gậy của gôn thủ bị hỏng trong quá trình thi đấu gôn bình thường, gôn thủ có
thể:
(i)
sử dụng gậy gôn trong tình trạng hư hỏng cho thời gian còn lại của một vòng quy định;
hoặc
(ii)
sửa chửa hoặc nhờ người khác sửa chữa mà không được trì hoãn cuộc đấu; hoặc
(iii)
như là một sự lựa chọn tại chỗ nhưng chỉ khi gậy gôn thật sự không còn phù hợp để đánh
nữa, gôn thủ có thể thay một cây gậy khác. Việc thay đổi gậy không được làm trì hoãn
cuộc chơi và không được mượn bất kỳ gậy gôn nào của bất kỳ người nào đang đánh trên
sân để sử dụng.

4-3.

XỬ PHẠT DO VI PHẠM LUẬT 4-3 a:
Xem Bản trình bày các hình thức phạt cho Luật 4-4 a hoặc b và c.
Ghi chú: một cây gậy gôn là không thích hợp để đánh nếu nó liên tục bị hỏng ví dụ như: cán gậy bị lõm, bị
cong một cách đáng kể hoặc gãy đôi; đầu gậy trở nên không chặt, sắp rớt ra hoặc móp méo biến dạng một cách
đáng kể; hoặc tay nắm bị lỏng. Một gậy gôn không được coi là không thích hợp để đánh chỉ vì do thế nằm hoặc
độ nghiêng bị thay đổi hoặc đầu gậy bị trầy xước.

b. Bị hỏng không phải do quá trình thi đấu bình thường
Nếu trong một vòng quy định, gậy của gôn thủ bị hỏng mà không phải do quá trình thi đấu bình thường làm cho
nó không-phù-hợp hoặc thay đổi các đặc tính đánh bóng của nó, gậy đó không được phép tiếp tục sử dụng hoặc
thay thế trong suốt vòng đấu.
c. Hư hỏng trước khi vào trận
Gôn thủ có thể sử dụng gậy bị hỏng trước một vòng đấu với điều kiện gậy này, với sự hư hỏng của nó, theo
đúng Luật.
Sự hư hỏng gậy gôn xảy ra trước một vòng đấu có thể được sửa chửa trong khi diễn ra vòng đấu, với điều kiện
các tính năng đánh bóng của nó không bị thay đổi và không làm trì trệ việc thi đấu.
XỬ PHẠT DO VI PHẠM LUẬT 4-3 b hoặc c:
Bị loại
(Kéo dài cuộc đấu – xem Luật 6-7)
4-4.
Xử dụng tối đa là 14 gậy gôn
a. Chọn và thêm gậy
Gôn thủ không được bắt đầu một vòng quy định với hơn 14 gậy. Gậy gôn mà gôn thủ mang theo có giới hạn cho
vòng đấu đó trừ khi gôn thủ khởi đầu với số lượng gậy ít hơn 14 cây, gôn thủ có thể thêm bất kỳ gậy nào với
điều kiện là tổng số gậy không được vượt quá 14 cây.
Việc thêm gậy không được làm chậm vòng đấu (Luật 6-7) và đấu thủ không được thêm hoặc mượn bất kỳ cây
gậy đã được chọn để chơi của bất cứ người nào đang chơi trên sân.
b. Đồng đội có thể dùng chung gậy
Đồng đội có thể dùng chung gậy, với điều kiện số lượng gậy mà đồng đội dùng chung không vượt quá 14 gậy
XỬ PHẠT DO VI PHẠM LUẬT 4-4 a hoặc b,
BẤT KỂ SỐ GẬY MANG QUÁ LÀ BAO NHIÊU
Đấu lỗ – nếu phát hiện vi phạm khi kết thúc lỗ gôn thì kết quả của trận đấu sẽ được điều chỉnh bằng cách trừ đi
một lỗ đối với những lỗ đã từng xảy ra vi phạm.
Mức phạt tối đa mỗi vòng: Hai lỗ
Đấu gậy – mỗi lỗ xảy ra phạm luật phạt hai cú đánh; mức phạt tối đa mỗi vòng là: Bốn cú đánh
Thi đấu Bogey và Par - phạt giống như trong đấu lỗ.
Đấu Stableford – xem chú ý 1 của Luật 32-1b
c. Số gậy vượt quá quy định được tuyên bố không sử dụng chơi
Bất kỳ (những) cây gậy được mang hoặc sử dụng vi phạm Luật 4-3a (iii) hoặc Luật 4-4 phải được tuyên bố
ngưng không sử dụng bởi gôn thủ đối với đấu thủ của mình trong trận đấu gậy hoặc cho người tính điểm hoặc
bạn đấu của mình trong đấu lỗ ngay lập tức sau khi phát hiện ra việc vi phạm luật. Gôn thủ không được sử dụng
(những) cây gậy cho phần còn lại của vòng quy định.
XỬ PHẠT DO VI PHẠM LUẬT 4-4 c:
Bị loại

