LUẬT 7

LUYỆN TẬP

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.
7-1.
Trước hoặc giữa các vòng đấu
a. Đấu lỗ
Vào bất cứ ngày nào trong một cuộc đấu lỗ, đấu thủ có thể luyện tập trên sân đấu trước một vòng đấu.
b. Đấu gậy
Vào bất kỳ ngày nào trước một vòng hoặc trong trận đấu quyết định (play off) của đấu gậy, đấu thủ không
được quyền luyện tập trên sân đấu hoặc kiểm tra bất kỳ bề mặt của khu lỗ gôn nào trên sân bằng cách lăn một
trái bóng, hay làm xù xì, hoặc cào tay bề mặt của nó.
Khi hai hoặc nhiều vòng của một trận đấu gậy chuẩn bị được đánh vào nhiều ngày kế tiếp nhau, đấu thủ
không được phép luyện tập giữa các vòng thi đấu tại bất cứ phần nào chưa đấu trên sân đấu, hoặc thử nghiệm bề
mặt của bất kỳ khu lỗ gôn nào của sân bằng cách lăn một trái bóng, làm xù xì hoặc cào tay bề mặt của nó.
Ngoại lệ: việc luyện tập đẩy hoặc đánh bóng bổng có thể được cho phép tại hoặc gần khu phát bóng đầu
tiên trước khi bắt đấu một vòng hoặc trong trận đấu quyết định (play off).
XỬ PHẠT DO VI PHẠM LUẬT 7-1 b:
Bị loại
Ghi chú: trong điều kiện của một trận đấu (Luật 33-1), BTC có thể nghiêm cấm việc tập luyện trên sân thi đấu
vào bất kỳ ngày diễn ra trận đấu lỗ nào hoặc cho phép tập luyện trên sân đấu hay một phần sân (Luật 33-2c) vào
bất kỳ ngày nào hoặc giữa các vòng thi đấu gậy.
7-2.
Trong suốt vòng đấu
Gôn thủ không được thực hiện các cú đánh thử trong suốt lượt đánh tới lỗ gôn.
Giữa hai lượt đánh bóng tới lỗ, gôn thủ không được thực hiện các cú đánh thử, ngoại trừ gôn thủ có thể tập đẩy
gậy hoặc đánh bóng bổng tại hoặc gần:
(a) khu lỗ gôn vừa đánh,
(b) bất kỳ khu lỗ gôn thực tập nào, hoặc
(c) khu phát bóng của lỗ sắp được đánh trong vòng đó
với điều kiện là cú đánh thử đó không được thực hiện từ một chướng ngại và không cố tình trì hoãn cuộc chơi
(Luật 6-7).
Các cú đánh được thực hiện để đưa bóng tới lỗ, mà kết quả của nó đã được quyết định, thì không phải là cú
đánh thử.
Ngoại lệ: khi trận đấu được BTC tuyên bố ngừng, gôn thủ có thể, trước khi cuộc đấu được bắt đầu lại, luyện tập
(a) như đã quy định trong Luật này, (b) ở bất kỳ nơi nào không phải là sân dành cho thi đấu và (c) các trường
hợp khác được BTC cho phép.
XỬ PHẠT DO VI PHẠM LUẬT 7-2:
Đấu lỗ – thua lỗ đó; Đấu gậy – phạt hai cú đánh.
Trong trường hợp vi phạm khi đánh giữa hai lỗ, mức phạt sẽ được áp dụng cho lỗ kế tiếp..
Ghi chú 1: tập vung gậy không phải là một cú đánh thử và có thể được tiến hành ở mọi nơi với điều kiện là đấu
thủ không được phạm Luật.
Ghi chú 2: trong điều kiện của một trận đấu, BTC có thể nghiêm cấm:
(a) thực tập trên hoặc gần khu lỗ gôn vừa được đánh, và
(b) lăn một trái bóng trên khu lỗ gôn vừa được đánh.

