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R&A Limited
Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews preniesol s účinnosťou 
od 1. januára 2004 svoje právomoci a zodpovednosť za vypracovanie, 
interpretáciu a vydávanie rozhodnutí vo veci pravidiel golfu a pravidiel 
amatérskeho štatútu na spoločnosť R&A Rules  Limited.
Nové pravidlá golfu a amatérskeho štatútu boli z tohto dôvodu schválené 
R&A Rules  Limited.
Od 1. januára 2004 bude R&A Rules Limited vypracovávať, meniť, 
interpretovať a uvádzať Pravidlá golfu a Pravidlá amatérskeho štatútu.

Rody (gramatické)
Ak sa v pravidlách golfu uvádza rod osoby, myslia sa tým všetky rody.

Telesne postihnutí golfisti
K dispozícii je príručka R&A „Modifikácia pravidiel pre  telesne 
postihnutých golfistov“, ktorá obsahuje povolené zmeny pre telesne 

postihnutých goflistov.
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Predslov k pravidlám 2004

S účinnosťou od 1. januára 2004 preniesol Royal and Ancient Golf Club 
St. Andrews zodpovednosť za pravidlá a riadenie v tejto oblasti na R&A 
Rules Limited.

Táto publikácia obsahuje pravidlá, ktoré začnú platiť na celom svete 1. 
januára 2004. Pravidlá reprezentujú kulmináciu štvorročnej práce Royal 
and Ancient Golf Club St. Andrews a United States Golf Association 
a ich spoluprácu s inými golfovými subjektami na celom svete.

Doteraz používané dobré číslovanie bolo zachované a základný spôsob 
hry sa nemení. Nové vydanie však prináša najobsiahlejšiu revíziu pravi-
diel golfu za posledných dvadsať rokov. Boli vypracované lingvistické 
zmeny celých pravidiel a po prvý raz sa zaviedlo definované prepojenie 
medzi etiketou a pravidlami samotnými. Tieto a iné zmeny obsahu sú 
sumárne uvedené na stranách ... a .....

Pri vypracovávaní týchto zmien obidva riadiace subjekty venovali trvalú 
pozornosť zrozumiteľnosti a jednoduchosti pravidiel všade, kde to bolo 
možné. Hoci tieto podmienky je ťažké dodržať, predpokladáme, že sme 
dosiahli vyváženú a rozumnú rovnováhu.

R&A a USGA si želajú zaviesť rešpekt voči pravidlám, zachovanie a zvý-
šenie integrity hry na všetkých jej úrovniach. Predpokladá sa pokračova-
nie vzájomnej a úzkej spolupráce pre dobro golfu.

Spoločne vyjadrujeme poďakovanie za prácu nielen obom našim výbo-
rom, ale aj všetkým  golfovým subjektom, ktoré rôznym spôsobom 
prispeli k tejto revízii.

Ian R. H. Pattinson  Paul D. Caruso jr.

Predseda komisie pre pravidlá Predseda komisie pre pravidlá

Royal and Ancient   United States 

Golf Club of St. Andrews Golf Association

September 2003
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Ako používať pravidlá

Význam slov

Pravidlá sú napísané veľmi presným a uvážlivým spôsobom. Musíte dbať 
na nasledovné rozdiely v chápaní a používaní slov:

možný, môže sa =  voliteľný, nepovinný

malo by sa =  odporúčaný postup

musí sa, nesmie sa  =  pokyn (jeho nesplnenie má za   
   následok trest)

lopta (všeobecne, nejaká) =  môže sa nahradiť inou 

   (pravidlo 26, 27 alebo 28)

lopta (konkrétna) =  nemôže sa nahradiť inou 

   (pravidlo 24-2 alebo 25-1)

Znalosť definícií

Pravidlá obsahujú viac ako šesťdesiat definovaných termínov tvoriacich 
základ, na ktorom sú postavené. Dobrá znalosť definícií (sú vysádzané 
kurzívou) je veľmi dôležitá pre správne aplikovanie pravidiel.. 

Ktoré pravidlo platí?

Obsah, prípadne register na konci pravidiel vám pomôže nájsť príslušné pravidlo.

Čo je rozhodovanie – používanie pravidiel?

Pre odpoveď na akúkoľvek otázku, týkajúcu sa pravidiel, musíte najprv 
upresniť fakty daného prípadu. Aby ste mohli rozhodnúť, mali by ste určiť:

1. Druh hry (napr. hra, na jamky, hra na rany, dvojhra, štvorhra, hra so  
 štyrmi loptami),

2. Koho sa záležitosť týka (napr. hráča, jeho partnera alebo nosiča, 
    tretej osoby, vonkajšieho vplyvu),

3. Kde vznikol incident (napr. na odpalisku, v pieskovisku alebo vodnej  
 prekážke, na jamkovisku alebo na inej časti ihriska).
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V niektorých prípadoch je potrebné stanoviť:
4. Zámer hráča (napr. čo robil a čo chcel robiť),
5. Každú následnú udalosť (napr. hráč odovzdal svoju   
výsledkovú kartu alebo súťaž bola ukončená).

Poznámka k pravidlám
Odporúčame, aby ste pravidlá nosili vo svojom golfovom vaku a použili 
ich, kedykoľvek sa vyskytne problém. V prípade pochybností hrajte 
ihrisko v stave, v akom sa nachádza a hrajte loptu tak, ako leží. Keď 
budete opäť v klube, každú otvorenú otázku vám pomôže vyriešiť publi-
kácia Rozhodnutia o golfových pravidlách.
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Hlavné zmeny pravidiel zavedené v roku 2004

VŠEOBECNE 

Celé pravidlá boli prepracované a na zabezpečenie zrozumiteľnosti bol 
použitý moderný štýl.

ETIKETA

Etiketa bola rozšírená a doplnená tak, aby sa zvýraznil jej význam. 
Ustanovilo sa, že súťažný výbor môže diskvalifikovať hráča za vážne 
porušenie etikety podľa pravidla 33-7.

DEFINÍCIE

Lopta v hre

Rozšírené na vyjasnenie stavu, ak je lopta zahraná mimo odpaliska.

Náhradná lopta

Nová definícia na vyjasnenie rozdielu medzi náhradnou loptou a 
nesprávnou loptou.

Najbližší bod úľavy

Doplnené na vyjasnenie.

Pieskovisko

Doplnené na vyjasnenie, že prevísajúci trávnik (koberec), rastúci cez 
okraj, nie je súčasťou pieskoviska bez ohľadu na to, či je pokrytý trávou 
alebo nie.

Pravidlo alebo pravidlá

Doplnené tak, aby zahŕňali propozície súťaže a rozhodnutia o golfových 
pravidlách.
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Stratená lopta

Zmena v časti b: lopta je stratená, ak hráč zahral úder s náhradnou lop-
tou, namiesto predchádzajúceho „dal do hry inú loptu“.

Týčko

Nová definícia, ktorá špecifikuje týčko.

PRAVIDLÁ

Pravidlo 2-5. Pochybnosti o správnom postupe, spory a nároky 

Rozšírené na vyjasnenie postupu pre uplatnenie platného protestu.

Pravidlo 3-3. Pochybnosti o správnom postupe

Doplnené o to, že hráč musí informovať o všetkých prípadoch aj vtedy, 
ak si myslí, že oboma loptami zahral rovnaký výsledok. Ak to neurobí, 
je za to diskvalifikovaný.

Pravidlo 5-3. Lopta nespôsobilá pre hru

Doplnené tak, aby postup pri zdvihnutí lopty podľa pravidla 5-3 a 12-2 
bol dôslednejší.

Pravidlo 6-4. Nosič

Upravená zmena trestu diskvalifikácie, ak má hráč viac ako jedného 
nosiča. Pri hre na jamky stráca hráč jamku (odrátaná zo stavu zápasu), 
maximálne dve. Pri hre na rany dostane hráč dva, maximálne štyri 
trestné údery.

Pravidlo 6-8d. Postup pri pokračovaní hry po prerušení

Pridaná poznámka na určenie miesta, ak nie je presne možné určiť pôvodné 
miesto. Pri pokračovaní hry musí byť určené predpokladané miesto a hra 
pokračuje z tohto miesta (viď súvisiacu výnimku k pravidlu 20-3c).
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Pravidlo 7-1b. Tréning pred alebo medzi dvoma kolami

Rozšírené na vyjasnenie čo je skúšanie povrchu pred súťažným kolom.

Pravidlo 9-2. Informácia o počte úderov

Rozdelené do dvoch kategórii - informácia o počte úderov a nesprávna 
informácia - explicitne a detailne vysvetlené, kedy sa predpokladá, že 
hráč poskytol zlú informáciu.

Pravidlo 10-1b a 10-2b. Poradie v hre 

Nová poznámka na vyjasnenie poradia v hre vtedy, ak sa lopta nehrá ako 
leží (predtým súčasťou rozhodnutia 10/1, 10/2 a 10/3).

Pravidlo 11-1. Týčkovanie

Doplnené na vyjasnenie a zavedenie trestu diskvalifikácie za používanie 
týčka, ktoré nemá parametre podľa pravidiel.

Pravidlo 12-2. Identifikácia lopty

Doplnené tak, aby postup pri zdvihnutí lopty podľa pravidla 5-3 a 12-2 
bol dôslednejší.

Pravidlo 13-2 

Zlepšenie polohy lopty, priestor predpokladaného postoja, švihu alebo 
smeru hry

Prepracované pre lepšiu zrozumiteľnosť.

Pravidlo 13-4b. Lopta v prekážke; Zakázaný postup

Doplnené o obmedzenie trestu pri situáciách dotyku pôdy v prekážke 
alebo vody vo vodnej prekážke rukou alebo palicou.
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Výnimka 2 z pravidla 13-4. Lopta v prekážke; Zakázaný postup

Doplnené o to, že nosič nesmie upravovať povrch piesku alebo pôdy 
pred tým, ako hráč zahral úder.

Pravidlo 15. Náhradená lopta; nesprávna lopta

Prepracované a doplnené pre lepšiu zrozumiteľnosť.

Pravidlo 16-1a. Dotknutie dráhy patu

Pravidlo 10-4 bolo zrušené a zaviedlo sa nové pravidlo 18-6. Zrušenie 
trestu v situácii, kedy značka na označenie polohy lopty sa pohne pri 
procedúre podľa pravidla.

Pravidlo 20-3c. Umiestnenie a opätovné umiestnenie lopty; bod sa nedá určiť

Pridaná výnimka, ktorá povoľuje hráčovi loptu umiestniť na predpokla-
dané miesto, ak pôvodné miesto nie je možné určiť.

Pravidlo 20-7. Hra z nesprávneho miesta
Doplnené na vyjasnenie.
Pravidlo 22. Lopta pomáhajúca alebo prekážajúca hre

Doplnené na vyjasnenie.

Pravidlo 23-1. Voľné prírodné predmety

Pravidlo 18-2c bolo zrušené a pravidlo 23-1 bolo rozšírené o to, že pri 
pohnutí lopty mimo jamkoviska voľným prírodným predmetom sa posti-
huje podľa pravidla. Automatický trest za pohnutie lopty voľným prírod-
ným predmetom do vzdialenosti jednej dĺžky palice bol zrušený.

Pravidlo 24-2b. Nepohyblivá zábrana. Úľava

Doplnené na vyjasnenie. Hráč má úľavu od nepohyblivej zábrany 
v pieskovisku, s trestom jedného úderu môže loptu spustiť aj mimo 
pieskoviska.
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Pravidlo 24-3. Lopta stratená v závade

Nové pravidlo  o postupe, ak je lopta stratená v pohyblivej a nepohybli-
vej zábrane (predtým pravidlo 24-2c).

Pravidlo 25-1c. Lopta stratená v pôde v abnormálnom stave

Doplnené na určenie referenčného bodu, ak je lopta stratená v pôde v 
abnormálnom stave (zodpovedajúci doplnok je v novom pravidle 24-3b).

Pravidlo 25-3b. Nesprávne jamkovisko

Doplnené na vyjasnenie.

Pravidlo 26-2a. Lopta hraná vo vodnej prekážke

Doplnené a rozšírené na vyjasnenie.

Pravidlo 28. Nehrateľná lopta

Vymenené odseky b, c na dosiahnutie súladu s konštrukciou pravidla 
26-1.

Pravidlo 34-1a. Protesty a tresty, hra na jamky

Vynechanie bodov riešených v pravidle 2-5.

Pravidlo 34-3. Rozhodnutia súťažného výboru

Odkaz na „sekretára“ zmenený na „osobu poverenú súťažným výbo-
rom“.

DODATOK I

Obsah pre dodatok I

Pridaný na rýchlu orientáciu.
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Zvýhodnené pozície

Ukážka pravidla doplnená na vyjasnenie a zabezpečenie povinnosti 
označenia lopty, ak sa lopta zdvíha pre zlepšenie polohy. R&A bude 
interpretovať toto miestne pravidlo.

Nepohyblivé zábrany v blízkosti jamkoviska

Doplnené predchádzajúce miestne pravidlo: hlavy postrekovačov  sú 
zahrnuté medzi nepohyblivé zábrany, ak sú bližšie ako dve dĺžky palice 
od jamkoviska.

DODATOK II

Dĺžka palice

Článok 1c je doplnený o nový limit dĺžky palice 1219,2 mm. Patre majú 
výnimku.

Hlava palice

Článok 4b je doplnený o nový limit rozmeru a zavádza sa nový maxi-
málny objem hlavy palice 470 kubických centimetrov.
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PRAVIDLÁ GOLFU
ČASŤ I  -  ETIKETA; ZDVORILOSŤ NA IHRISKU

Úvod

Táto časť obsahuje smernice o tom, ako by sa golf mal hrať. Ak ich 
hráči budú dodržiavať, všetci dosiahnu maximálny pôžitok z hry. Naj-
dôležitejším princípom by malo byť prejavenie úcty všetkým na ihrisku 
v každom čase.

Duch hry

Ako jeden z mála športov, golf sa hráva po väčšinu času bez prítomnosti 
rozhodcu alebo dozoru. Hra sa opiera o čestnosť jednotlivca, ktorý uka-
zuje pri hre rešpekt voči ostatným a riadi sa pravidlami. Všetci hráči by 
sa mali chovať disciplinovane, prejavovať zdvorilosť a športového ducha 
vždy, bez ohľadu  na ich súťaživý charakter. Toto predstavuje ducha 
hry.

Bezpečnosť

Hráči sa musia pred zahratím úderu alebo skúšobným švihom presved-
čiť, že nikto nestojí tak blízko alebo v takej pozícii, aby ho mohla zasiah-
nuť palica, lopta alebo kameň, konár či iný predmet, ktorý pri údere 
alebo švihu môže odletieť.

Hráči nesmú hrať, kým hráči pred nimi nie sú mimo dosah.

Hráči vždy musia upozorniť pred úderom zamestnancov v blízkosti 
alebo tých, ktorí sú pred nimi, ak by ich mohol úder ohroziť.

Ak hráč zahrá loptu takým smerom, kde by mohlo prísť k ohrozeniu, že 
niekoho zasiahne, musí okamžite zakričať varovanie. Tradičné výstražné 
slovo v tejto situácii je „fore“.

Ohľad na ostatných hráčov

Nevyrušovanie a nehýbanie sa
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Hráči si na ihrisku majú vzájomne preukazovať ohľad, nemali by ostat-
ných vyrušovať pri hre pohybom, rozprávaním alebo hlukom.

Hráči sa majú  ubezpečiť, že všetky elektronické prístroje, ktoré majú so 
sebou na ihrisku, nebudú vyrušovať ostatných hráčov.

Na odpalisku si nemá hráč týčkovať loptu dovtedy, kým na neho nepríde 
rad.

Hráči nemajú stáť príliš blízko alebo priamo za loptou, či za jamkou, keď 
hráč zahráva ranu.

Jamkovisko

Na jamkovisku hráči nemajú stúpať na dráhu patu iného hráča a počas 
patu nemajú vrhať tieň na jeho dráhu patu.

Hráči majú ostať na jamovisku alebo v jeho blízkosti, kým všetci hráči 
skupiny dohrajú loptu do jamky.

Výsledok

V hre na rany pri ceste na ďalšie odpalisko, hráč, ktorý je zapisovateľom 
iného hráča, si skontroluje s ním výsledok a zapíše ho.

Tempo hry

Hra v dobrom tempe a dodržiavanie tempa

Hráči by mali hrať v dobrom tempe. Súťažný výbor by mal stanoviť 
smernicu na dodržiavanie tempa hry, ktorú by všetci hráči mali dodr-
žiavať. Celá skupina hráčov je zodpovedná za dodržiavanie kontaktu 
s predchádzajúcou skupinou. Ak na predchádzajúcu skupinu stratí celú 
jamku, tak skupinu, ktorá nasleduje, pustí pred seba, bez ohľadu na 
počet hráčov v tejto  skupine.

Byť pripravený na hru

Hráči majú byť pripravení na hru, keď na nich príde rad. Ak hrajú v blíz-
kosti jamkoviska, tak by svoj výstroj alebo vozíky mali nechať v pozícii, 
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ktorá umožní rýchly presun z jamkoviska k nasledujúcemu odpalisku. 
Ak všetci dohrajú jamku, majú ihneď opustiť jamkovisko.

Stratená lopta

Ak sa hráč nazdáva, že jeho lopta sa mohla stratiť mimo vodnej pre-
kážky alebo je za hranicami ihriska, pre ušetrenie času by mal hrať 
provizórnu loptu.

Hráči hľadajúci loptu majú dať nasledujúcej skupine pokyn na predbeh-
nutie, len čo je zrejmé, že lopta sa ľahko nenájde. Nemali by predtým 
hľadať povolených 5 minút. Hráči nesmú pokračovať v hre, kým sku-
pina, ktorá ich predbehla, nie je mimo dosahu.

Tempo hry

Ak súťažný výbor nestanoví inak, prednosť na ihrisku stanovuje tempo 
hry celej skupiny. Skupina, ktorá hrá celé kolo, má prednosť pred skupi-
nou, ktorá hrá iba časť ihriska. 

Starostlivosť o ihrisko

Pieskoviská

Pred opustením pieskoviska má hráč starostlivo zarovnať a uhladiť po 
sebe všetky diery a stopy, ktoré sám urobil a všetky v jeho blízkosti, 
ktoré urobili iní. Ak sú hrable v rozumnej vzdialenosti od bunkra, má 
ich použiť.

Vrátenie trsu, oprava jamkoviska poškodeného dopadom lopty alebo 
topánkami

Hráči majú starostlivo opraviť každé vyseknutie trávnika, ktoré spôsobili 
a každé poškodenie jamkoviska, spôsobené dopadom lopty (bez ohľadu 
na to, či ho spôsobili sami). Po dokončení jamky všetkými hráčmi sku-
piny sa má opraviť jamkovisko poškodené golfovými topánkami.



24 25

Vyhýbať sa zbytočnému poškodeniu

Hráči sa musia vyhýbať poškodzovaniu ihriska vysekávaním trsov pri 
cvičných švihoch, prípadne udieraním hlavou palice do trávnika, či už 
z hnevu alebo z iného dôvodu.

Hráči sa majú ubezpečiť, že nespôsobili žiadne poškodenie jamkoviska 
položenou vlajkou, či výstrojom.

Aby sa predišlo poškodeniu jamky, hráči a ich nosiči nemajú stúpať 
príliš blízko, pri obsluhe a vyťahovaní vlajky majú postupovať opatrne. 
Hlava palice sa nemá používať na vyberanie lopty z jamky.

Hráči sa nemajú na jamkovisku opierať o palicu, obzvlášť pri vyberaní 
lopty z jamky.

Vlajka sa má riadne umiestniť naspäť do jamky pri odchode hráčov 
z jamkoviska.

Je  potrebné prísne dodržiavať miestne pravidlá pre používanie golfo-
vých vozíkov.
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ČASŤ II  -  DEFINÍCIE

Definície sú uvedené v abecednom poradí a v samotných pravidlách sú 
definované termíny napísané kurzívou.

Abnormálny stav pôdy – abnormal ground conditions

„Abnormálny stavom pôdy“ je každá náhodná voda, pôda v oprave alebo 
diera, hrbolček či chodník na ihrisku vytvorený hrabajúcimi zvieratami, 
plazmi alebo vtákmi.

Dráha patu – line of putt

„Dráha patu“ je čiara, po ktorej sa má lopta pohybovať po údere na 
jamkovisku podľa zámeru hráča. S výnimkou pravidla 16-1e, dráha patu 
zahrňuje aj primeranú vzdialenosť na obe strany od zamýšľanej čiary. 
Dráha patu nesiaha za jamku.

Dvojhra – single

Pozri „Zápasy“.

Hra so štyrmi loptami – four-ball

Pozri „Zápasy“.

Hrabajúce zviera – burrowing animal

„Hrabajúce zviera“ je také zviera, ktoré si pre obydlie alebo úkryt hĺbi 
brloh, ako králik, krt, jež, syseľ alebo mlok.

Poznámka:  Diera vyhĺbená zvieraťom nežijúcim v brlohu, ako napríklad 
pes, nie je abnormálnym stavom pôdy, pokiaľ nie je označená alebo vyhlá-
sená za pôdu v oprave.
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Hracia plocha – through the green

„Hracia plocha“ je celá plocha ihriska s výnimkou:

a)  odpaliska a jamkoviska práve hranej jamky,

b)  všetkých prekážok na ihrisku.

Hráč (súťažiaci) - competitor

„Hráč“ (súťažiaci) je účastník hry na rany. Spoluhráč je každá osoba, 
s ktorou hráč hrá. Spoluhráči nie sú navzájom partnermi.

V štvorhre na rany a pri hre so štyrmi loptami, kde to kontext pripúšťa, 
pojem hráč alebo spoluhráč zahŕňa aj partnera.

Ihrisko - course

„Ihrisko“ je celá plocha, vytýčená súťažným výborom, na ktorej je dovo-
lené hrať (pozri pravidlo 32-2).

Jamka - hole

„Jamka“ musí mať priemer 108 mm a musí byť aspoň 101,8 mm hlboká. 
Ak sa použije vložka, musí byť zapustená najmenej 25,4 mm pod povrch 
jamkoviska, pokiaľ to charakter pôdy umožňuje. Jej vonkajší priemer 
nesmie presahovať 108 mm. 

Jamkovisko – putting green

„Jamkovisko“ je celá plocha na práve hranej jamke, ktorá je zvlášť upra-
vená na patovanie alebo inak určená súťažným výborom za jamkovisko. 
Lopta je na jamkovisku, ak sa ho ktoroukoľvek časťou dotýka.

Lopta v hre – ball in play

„Lopta je v hre“ hneď, ako hráč zahrá úder na odpalisku. Ostáva v hre 
pokiaľ nie je zahraná do jamky, s výnimkou keď je mimo ihriska, stratená, 
zdvihnutá alebo nahradená inou loptou, bez ohľadu na to, či jej nahrade-
nie je alebo nie je dovolené; nahradená lopta sa stáva loptou v hre.
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Ak prvý úder na jamke bol zahraný mimo odpaliska alebo ak sa hráč 
snaží napraviť túto chybu, lopta sa nestala loptou v hre a je  potrebné 
použiť pravidlo 11-4 alebo 11-5. Inak loptou v hre je aj lopta, ktorú hráč 
zahral mimo odpaliska a volí si odohratie lopty z odpaliska alebo je 
k tomu vyzvaný.

Výnimka v hre na jamky: Lopta v hre je aj lopta, ktorú hráč odohral 
mimo odpaliska pri začatí hry na jamke a protihráč nevyžadoval zrušenie 
úderu podľa pravidla 11-4a.

Lopta v jamke - holed
„Lopta v jamke“ je vtedy, ak leží vo vnútri obvodu jamky a celá je pod 
úrovňou okraja jamky.

Lopta považovaná za pohnutú - move or moved
Pozri: „Pohnutá lopta“. 

Lopta stratená - lost ball
Pozri: „Stratená lopta“. 

Najlepšia lopta - best ball
Pozri: „Zápasy“. 

Náhodná voda - casual water

„Náhodná voda“ je každá dočasne nahromadená voda na ihrisku, ktorá 
je viditeľná pred alebo po zaujatí postoja hráčom a nie je vo vodnej pre-
kážke. Sneh a prírodný ľad, nie však srieň, sú buď náhodnou vodou alebo 
voľným prírodným predmetom, podľa voľby hráča. Umelý ľad je zábranou. 
Rosa a srieň nie sú náhodnou vodou. Lopta je v náhodnej vode, ak v nej 
leží alebo sa jej ktoroukoľvek časťou dotýka. 

Náhodný vplyv – rub of the green

K „náhodnému vplyvu“ dochádza vtedy, keď je lopta v pohybe náhodne 
odrazená alebo zastavená vonkajším vplyvom (pozri pravidlo 19-1).
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Nahradená lopta – substituted ball

„Nahradená lopta“ je lopta uvedená do hry za pôvodnú loptu, ktorá je 
buď v hre, stratená, nachádza sa za hranicami ihriska alebo je zdvih-
nutá.

Najbližší bod úľavy - nearest piont of relief

„Najbližší bod úľavy“ je referenčný bod pre beztrestnú úľavu pri prekážaní 
nepohyblivou zábranou (pravidlo 24-2), pri abnormálnych terénnych pod-
mienkach (pravidlo 25-1) alebo na nesprávnom jamkovisku (pravidlo 25-3).

Je to bod na ihrisku, najbližší k pôvodnej polohe lopty

(i) ktorý nie je bližšie k jamke a 

(ii) ak sa lopta doň umiestni, nebude existovať nijaká zábrana pre  
 zamýšľaný úder  podobná tej, pre ktorú hráč čerpal úľavu 
 z pôvodného miesta.

Poznámka: Hráč má určiť svoj najbližší bod úľavy pomocou palice,  kto-
rou mieni zahrať nasledujúci úder, aby napodobnil polohu založenia na 
loptu, smer hry a švih pre tento úder.

Nesprávna lopta - wrong ball

„Nesprávna lopta“ je každá lopta okrem hráčovej:

• lopty v hre;

• provizórnej lopty; alebo

• druhej lopty hranej podľa pravidla 3-3 alebo podľa pravidla 

 20-7c v hre na rany

a zahŕňa:

• inú hráčovu loptu;

• ponechanú loptu; 

• a hráčovu pôvodnú loptu, ktorá nie je viac v hre.

Poznámka: Lopta v hre zahŕňa aj loptu nahradenú za loptu v hre, bez 
ohľadu na to, či je táto náhrada  dovolená alebo nie.
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Nesprávne jamkovisko - wrong putting green

„Nesprávne jamkovisko“ je každé jamkovisko, okrem jamkoviska práve 
hranej jamky. Ak súťažný výbor nestanoví inak, tento termín zahŕňa 
cvičné alebo čipovacie jamkovisko na ihrisku.

Nosič - caddie

„Nosič“ je osoba, ktorá v súlade s pravidlami pomáha hráčovi, vrátanie 
nosenia a starostlivosti o palice počas hry.

Nosič, ktorého zamestnáva viac hráčov, sa považuje vždy za nosiča toho 
hráča, o ktorého loptu ide a výstroj, ktorý nosič nesie, sa takisto považuje 
za výstroj tohto hráča, s výnimkou, ak nosič koná na výslovný pokyn 
iného hráča. V tom prípade sa považuje za nosiča toho hráča, ktorého 
pokyn plní.

Odpalisko – teeing ground

„Odpalisko“ je miesto pre začiatok hry na jamke, ktorá sa má hrať. Je 
to pravouhlá plocha v dĺžke dvoch palíc, ktorej prednú a bočné hranice 
určujú vonkajšie obrysy dvoch značiek. Lopta je mimo odpaliska, ak 
celým objemom leží mimo neho.

Partner - partner

„Partner“ je spoločník iného hráča na tej istej strane.

V trojhre,  štvorhre, v hre o najlepšiu loptu alebo v hre so štyrmi loptami, 
keď to kontext umožňuje, slovo „hráč“ zahŕňa aj jeho partnera alebo 
partnerov.

Pieskovisko - bunker

„Pieskovisko“ je prekážka vytvorená úpravou časti terénu. Často je to 
priehlbina, v ktorej je zemina, či trávnik nahradený pieskom alebo 
podobným materiálom. 

Trávou zarastená pôda okolo pieskoviska alebo v jeho vnútri nie je jeho 
súčasťou, vrátane prečnievajúcej časti trávnika (bez ohľadu na to, či je 
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pokrytá trávou). Stena alebo trávnikom nepokrytá pôda je súčasťou 
pieskoviska.

Hranice pieskoviska sa premietajú zvisle nadol, nie nahor. Lopta je 
v pieskovisku, ak v ňom leží alebo sa ho dotýka ktoroukoľvek časťou.

Pohnutá lopta – move or moved

Lopta sa považuje za „pohnutú“, ak opustí svoju polohu a zastaví sa na 
inom mieste. 

Postoj - stance

Zaujatie „postoja“ spočíva v tom, že hráč umiestni svoje chodidlá do 
pozície pri príprave na uskutočnenie úderu.

Postranná vodná prekážka – lateral water hazard

„Postranná vodná prekážka“ je vodná prekážka alebo jej časť situovaná 
tak, že je nemožné alebo súťažný výbor považuje za neuskutočniteľné 
spustiť loptu za vodnou prekážkou v súlade s pravidlom 26-1 b. 

Tá časť vodnej prekážky, ktorá sa má hrať ako postranná vodná prekážka, 
má byť zreteľne označená. Lopta je v postrannej vodnej prekážke, ak v nej 
leží alebo sa jej niektorou časťou dotýka. 

Poznámka 1: Postranná vodná prekážka musí byť označená červenými 
kolíkmi alebo čiarami. Ak sa na označenie použijú kolíky a čiary 
súčasne, kolíky definujú prekážku a čiary jej okraj.

Poznámka 2: Súťažný výbor môže vydať miestne pravidlo zakazujúce 
hru z environmentálne chráneného priestoru, ktorý bol označený za 
postrannú vodnú prekážku.

Poznámka 3: Súťažný výbor môže označiť postrannú vodnú prekážku za 
vodnú prekážku.

Pozorovateľ - observer

„Pozorovateľ“ je osoba určená súťažným výborom na pomoc rozhodcovi 
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pri rozhodovaní o otáznych faktoch a na oznámenie každého porušenia 
pravidiel rozhodcovi. Pozorovateľ nesmie obsluhovať vlajku, stáť pri jamke 
alebo označovať jej polohu, zdvíhať loptu a označovať jej polohu.

Pôda v oprave – ground under repair

„Pôda v oprave“ je každá časť ihriska, ktorá je takto označená na príkaz 
súťažného výboru alebo vyhlásená jeho splnomocneným zástupcom. 
Zahŕňa nahromadený materiál na odvoz a jamu vyhĺbenú hospodárom, 
aj keď nie je tak označená. 

Celá plocha, každý trávnik, krík, strom alebo iný porast v pôde v oprave 
je jej súčasťou. Okraj pôdy v oprave sa premieta zvisle nahor a nie nadol. 
Kolíky a čiary označujúce pôdu v oprave sú jej súčasťou. Takéto kolíky sú 
zábranou. Lopta je v pôde v oprave, ak na nej leží alebo sa jej ktoroukoľ-
vek časťou dotýka.

Poznámka 1: Ak sa nepredpokladá odvoz pokosenej trávy a iného mate-
riálu ponechaného na ihrisku, nepovažuje sa to za pôdu v oprave, pokiaľ 
tak nie je označený.

Poznámka 2:   Súťažný výbor môže vydať miestne pravidlo zakazujúce 
hru z pôdy v oprave alebo z environmentálne citlivého priestoru označe-
ného za pôdu v oprave.

Pravidlo alebo pravidlá – rule or rules

Pojem „pravidlo“ zahŕňa:

a)  golfové pravidlá a ich interpretáciu tak, ako ju obsahuje  
 publikácia Rozhodnutia k pravidlám golfu (Decisions on the  
 Rules of Golf);

b)  propozície súťaže vydané súťažným výborom podľa pravidla 33-1  
 a dodatku I;

c) všetky miestne pravidlá vydané súťažným výborom podľa  
 pravidla 33-8a a dodatku I;

d)  technické údaje pre palice a lopty v dodatkoch II a III.
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Prednosť - honour

O hráčovi, ktorý hrá prvý z odpaliska sa hovorí, že má „prednosť“ 
(česť).

Predsunutý pozorovateľ - forecaddie

„Predsunutý pozorovateľ“ je osoba určená súťažným výborom na ukazova-
nie polohy lôpt hráčom v priebehu hry. Je považovaný za vonkajší vplyv.

Prekážka - hazard

„Prekážka“ je každé pieskovisko alebo vodná prekážka.

Priestor za hranicami ihriska – out of bounds

„Priestor za hranicami“ je plocha za hranicami ihriska a každá časť 
ihriska takto označená súťažným výborom.

Ak sú hranice ihriska definované kolíkmi alebo plotom alebo ako 
priestor za nimi, tvorí ich spojnica najbližších vnútorných bodov kolíkov 
alebo kolov plotu na úrovni zeme, s výnimkou rohových podpier.

Objekty, ktoré označujú priestor za hranicami ihriska ako steny, ploty, 
stĺpy a ohrady, nie sú zábranami a považujú sa za pevné.

Ak sú hranice vyznačené čiarou na zemi, celá čiara je za hranicou.

Hraničná čiara sa premieta zvisle smerom nahor a nadol.

Lopta je za hranicou ihriska, ak celým objemom leží za hranicou.

Hráč môže stáť za hranicou ihriska a hrať loptu ležiacu na ihrisku.

Provizórna lopta – provisional ball

„Provizórna lopta“ je lopta zahraná podľa pravidla 27-2 namiesto lopty, 
ktorá môže byť stratená mimo vodnej prekážky alebo môže byť za hrani-
cami ihriska.
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Rada - advice

„Rada“ je každá informácia alebo odporúčanie, ktoré by mohlo ovplyv-
niť hru hráča, voľbu palice alebo spôsob uskutočnenia úderu. 

Informácia o pravidlách alebo o všeobecne známych skutočnostiach, ako 
je rozmiestnenie prekážok, umiestnenie vlajky na  jamkovisku, sa za radu 
nepovažuje. 

R&A

Značka „R&A” znamená spoločnosť R&A Rules Limited.

Rozhodca - Referee

 „Rozhodca“ je osoba určená súťažným výborom, aby sprevádzala hráčov a 
rozhodovala o sporných otázkach a uplatňovala pravidlá. Musí konať pri 
každom porušení pravidiel, ktoré spozoruje alebo ktoré mu oznámia.

Rozhodca nesmie obsluhovať vlajku, stáť pri jamke alebo označovať jej 
polohu, zdvihnúť loptu alebo označovať jej polohu.

Smer hry – line of play

„Smer hry“ je dráha, po ktorej má lopta podľa želania hráča po údere letieť, 
vrátane primeranej vzdialenosti po oboch stranách zamýšľanej dráhy. 
Smer hry sa premieta od zeme kolmo nahor, nesiaha však za jamku.

Spoluhráč - fellow competitor

Pozri „Hráč“.

Strana - Side

„Strana“ je jeden, dvaja alebo viacerí hráči, ktorí sú pri hre partnermi.

Stratená lopta – lost ball

Lopta sa pokladá za „stratenú“, ak:
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a) sa nenájde alebo neidentifikuje ako hráčova do 5 minút od  
 chvíle, keď ju hráč a jeho strana, jeho alebo jej nosiči začali  
 hľadať; alebo

b) hráč zahral úder s nahradenou lopou; alebo

c) hráč zahral úder provizórnou loptou z miesta, kde  
 pravdepodobne leží pôvodná lopta alebo z bodu, ktorý je  
 bližšie k jamke ako toto miesto.

Doba, počas ktorej hráč hral nesprávnou loptou, sa nezapočítava do 
5-minútového limitu povoleného na hľadanie lopty.

Súťažné kolo - stipulated round

„Súťažné kolo“ pozostáva z odohratia jamiek ihriska v správnom slede, 
pokiaľ súťažný výbor nestanovil inak. Počet jamiek v súťažnom kole je 18, 
pokiaľ súťažný výbor neurčíl nižší počet. Čo sa týka predĺženia súťažného 
kola v hre na jamky, pozri pravidlo 2-3.

Súťažný výbor

„Súťažný výbor“ je riadiacim orgánom súťaže. V záležitostiach mimo 
rámca súťaže rozhoduje športovo-technická komisia klubu.

Štvorhra – foursome

Pozri „Zápasy“.

Trestný úder– penalty stroke

„Trestný úder“ je úder  pripočítaný k výsledku hráča alebo strany podľa 
určitých pravidiel. V trojhre a štvorhre trestný úder  nemá vplyv na poradie 
v hre.

Trojhra – threesome

Pozri „Zápasy“.
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Týčko - tee

„Týčko“ je podstavec na umiestnenie lopty nad povrch terénu. Dĺžka 
týčka nesmie byť väčšia ako 101,6 mm a nesmie byť navrhnuté a vyro-
bené tak, aby sa ním dal určiť smer hry alebo aby mohlo ovplyvniť pohyb 
lopty.

Úder - stroke

„Úder“ je pohyb palicou dopredu, vykonaný s úmyslom udrieť loptu a 
uviesť ju do pohybu. Ak hráč iba skúša švih bez toho, aby hlavou palice 
zasiahol loptu, nepovažuje sa to za úder.

Vlajka - flagstick

„Vlajka“ je rovný, prenosný ukazovateľ, so zástavkou z látky alebo iného 
pripevneného materiálu, umiestnený v strede jamky na označenie jej 
polohy. Vlajka musí mať kruhový prierez. Povrch z mäkkého, náraz 
absorbujúceho materálu, ktorý by nepriaznivo ovplyvňoval pohyb lopty, 
je zakázaný 

Vodná prekážka - water hazard

„Vodnou prekážkou“ je more, jazero, rybník, rieka, priekopa, povrchový 
odvodňovací kanál alebo iná otvorená vodná plocha a všetko podobnej 
povahy, bez ohľadu na to, či obsahuje vodu alebo nie. Všetka pôda alebo 
voda vo vnútri prekážky je jej súčasťou. Hranice vodnej prekážky sa pre-
mietajú zvisle nahor i nadol. Kolíky a čiary, označujúce hranice vodnej 
prekážky, sú jej súčasťou. Takéto kolíky sú zábranou. Lopta je vo vodnej 
prekážke, ak leží v nej alebo sa jej niektorou časťou dotýka. 

Poznámka 1: Vodné prekážky (okrem postranných vodných prekážok) 
musia byť označené žltými kolíkmi alebo čiarami. Ak sa na označenie 
použijú kolíky a čiary súčasne, kolíky definujú prekážku a čiary jej 
okraj.

Poznámka 2: Súťažný výbor môže vydať miestne pravidlo zakazujúce hru 
z environmentálne chráneného priestoru, ktorý bol označený za vodnú 
prekážku.
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Voľné prírodné predmety – loose impediments

Za „voľné prírodné predmety“ sa považujú prírodné predmety ako:

• kamene, lístie, vetvičky, ihličie a pod.

• trus

• červy, hmyz a kopčeky a  kôpky nimi vytvorené, za   
 predpokladu, že nie sú:

• upevnené alebo rastúce,

• pevne zasadené v zemi, 

• nepriliehajú k lopte.

Piesok a voľná zemina sa považuje za voľný prírodný predmet len na 
jamkovisku, nikde inde.

Sneh a prírodný ľad, okrem srieňa, sa podľa voľby hráča považujú buď 
za náhodnú vodu alebo za voľné prírodné predmety.

Rosa a srieň nie sú voľnými prírodnými predmetmi.

Vonkajší vplyv – outside agency

„Vonkajší vplyv“ je všetko, čo nie je súčasťou zápasu alebo pri hre na 
rany nie je súčasťou súťažiacej strany a zahŕňa rozhodcu, zapisovateľa, 
pozorovateľa a predsunutého pozorovateľa. Vietor a voda nie sú vonkajšími 
vplyvmi.

Výstroj - equipment

„Výstroj“ je všetko, čo hráč na práve hranej jamke používa, nosí alebo 
mu niekto nesie, s výnimkou lopty v hre a malých predmetov ako minca, 
značka na označenie polohy lopty alebo priestoru, v ktorom sa má 
lopta spustiť. Výstroj zahŕňa aj golfový vozík, vrátane motorového. Ak 
sa oň delia dvaja alebo viacerí hráči, vozík a všetko v ňom sa pokladá 
za výstroj hráča, o ktorého loptu ide, okrem prípadu, keď vozík riadi iný 
hráč zo skupiny. Vtedy sa vozík a jeho celý obsah považuje za výstroj 
tohto hráča.
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Poznámka: Lopta na práve hranej jamke sa považuje za výstroj počas 
doby od zdvihnutia až po vrátenie do hry.

Zábrany - obstructions

„Zábrana“ je všetko umelé, vrátane umelých povrchov, okrajov ciest, 
chodníkov  a umelého ľadu, s výnimkou:

a) objektov označených za objekty za hranicami ihriska, ako  
 múry, ploty, stĺpy a ohrady,

b) každej časti nepohyblivého umelého objektu, ktorá je za  
 hranicami ihriska,

c)  každej stavby vyhlásenej súťažným výborom za integrálnu  
 časť ihriska.

Zábrana je pohyblivou, ak sa môže premiestniť bez neprimeraného 
úsilia, prílišného zdržiavania hry a bez spôsobenia škôd. V opačnom 
prípade je to nepohyblivá zábrana.

Poznámka:  Súťažný výbor môže vydať miestne pravidlo, vyhlasujúce 
pohyblivú zábranu za nepohyblivú. 

Založenie za loptu - addressing  the ball

Hráč „založil za loptu“, keď zaujal postoj a priložil palicu k zemi mimo 
prekážky. V prekážke hráč založil za loptu v okamžiku zaujatia postoja.

Zápasy - Matches

Dvojhra: Zápas, v ktorom hrá jeden hráč proti druhému.

Trojhra: Zápas, v ktorom hrá jeden hráč proti dvom a každá strana hrá 
s jednou loptou.

Štvorhra: Zápas, v ktorom hrajú dvaja hráči proti dvom a každá strana 
hrá s jednou loptou.

Hra s tromi loptami: Zápas, v ktorom traja hráči hrajú navzájom proti 
sebe a každý hrá so svojou loptou. Každý hráč hrá dva od seba nezávislé 
zápasy. 
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Hra o najlepšiu loptu: Zápas, v ktorom hrá jeden hráč proti lepšej lopte 
dvoch alebo najlepšej lopte troch hráčov.

Hra so  štyrmi loptami: Zápas, v ktorom dvaja hráči hrajú svoju lepšiu 
loptu proti lepšej lopte iných dvoch hráčov.

Zapisovateľ - marker

„Zapisovateľ“ je osoba určená súťažným výborom na zaznamenanie 
výsledkov súťažiaceho v hre na rany. Môže ním byť spoluhráč. Zapisova-
teľ nie je rozhodcom.

ČASŤ III - PRAV



38 39

ČASŤ III - PRAVIDLÁ HRY

HRA

Pravidlo 1. Golfová hra

Definície

Všetky definované termíny sú vytlačené kurzívou a nachádzajú sa v časti 
Definície – pozri strany xxxx až yyyy.

1-1. Všeobecné pravidlo

Golfová hra spočíva v zahratí lopty úderom alebo postupnými údermi 
palicou z odpaliska do jamky v súlade s pravidlami.

1-2. Ovplyvnenie lopty

Hráč alebo nosič nesmie podniknúť nič, čo by ovplyvnilo polohu alebo 
pohyb lopty, okrem toho, čo je v súlade s pravidlami.

(Odstránenie pohyblivej zábrany - pozri pravidlo 24-1).

TREST ZA PORUŠENIE PRAVIDLA 1-2:

Hra na jamky - strata jamky; Hra na rany - dva trestné údery.

Poznámka: V prípade vážneho porušenia pravidla 1-2 môže súťažný 
výbor hráča diskvalifikovať.

1-3. Dohoda o nedodržaní pravidiel

Hráči sa nesmú dohodnúť na nedodržaní akéhokoľvek  pravidla, ani na 
odpustení trestu za porušenie pravidiel.
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TREST ZA PORUŠENIE PRAVIDLA 1-3:

Hra na jamky - diskvalifikácia oboch strán.

Hra na rany - diskvalifikácia príslušných hráčov.

(Dohoda o hraní mimo poradia v hre na údery - pozri pravidlo 10-2c).

1-4. Prípady, ktoré pravidlá neriešia

Ak pravidlá sporný prípad neriešia, musí sa rozhodnúť spravodlivo a 
v súlade so zásadami slušnosti.

Pravidlo 2. Hra na jamky

Definície

Všetky definované termíny sú vytlačené kurzívou a nachádzajú sa v časti 
Definície – pozri strany xxxx až yyyy.

2-1. Všeobecne

Zápas pozostáva z hry jednej strany proti druhej v súťažnom kole, ak 
súťažný výbor neurčil inak.

V hre na jamky sa hrá o jednotlivé jamky.

Ak v pravidlách nie je stanovené inak, jamku vyhrá strana, ktorá zahrala 
menší počet úderov. V zápase s vyrovnaním vyhráva strana, ktorej netto 
(čistý) výsledok je nižší.

Pri počítaní v jamkovej hre sa používajú tieto výrazy: „vedie“ o toľko 
jamiek, obe strany sú „rovnako“, „ostáva toľko“ jamiek  na hranie.

Strana je na remízu (dormie), ak vedie o toľko jamiek, koľko ich ostáva 
do konca hry. 

2-2. Remíza na jamke

Jamka je remizovaná (delená), ak obe strany zahrajú loptu do jamky 
rovnakým počtom úderov.
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Ak  hráč  ihneď po dohraní jamky obdrží trest, pričom protihráčovi na 
remízu jamky ostáva jeden úder, jamka je delená.

2-3. Víťaz zápasu

Zápas vyhráva strana, ktorá vedie o viac jamiek, ako ostáva dohrať.

Pre rozhodnutie pri remíze zápasu súťažný výbor môže predĺžiť súťažné 
kolo o toľko jamiek, koľko je potrebných na víťazstvo jednej strany.

2-4. Darovanie nasledujúceho úderu, jamky alebo zápasu

Ak je protihráčova lopta nehybná, hráč môže darovať protihráčovi nasle-
dujúci úder. Protihráčov úder je považovaný za zahraný do jamky a loptu 
môže hociktorá strana odstrániť.

Hráč môže protihráčovi darovať jamku kedykoľvek pred začatím hry na 
jamke alebo dohratím jamky.

Hráč môže protihráčovi darovať zápas kedykoľvek pred začatím hry 
alebo dohratím zápasu.

Darovanie nasledujúceho úderu, jamky alebo zápasu sa nemôže odmiet-
nuť ani odvolať.

(Lopta presahujúca nad okraj jamky - pozri pravidlo 16-2).

2-5. Pochybnosti o postupe; spory a nároky

V prípade, že pri hre na jamky vznikne medzi hráčmi pochybnosť alebo 
spor, hráč môže vzniesť protest. Ak v prijateľnom čase nie je dosiahnu-
teľný zástupca súťažného výboru, hráči musia bez zdržiavania pokračovať 
v hre. Aby súťažný výbor zobral protest do úvahy, musí protestujúci hráč 
oboznámiť protihráča s tým, (1) že podáva protest, (2) s faktami spo-
jenými so situáciou, a (3) že žiada rozhodnutie podľa pravidiel. Protest 
musí byť vznesený skôr, ako ktorýkoľvek z hráčov odohrá loptu z na-
sledujúceho odpaliska alebo v prípade poslednej jamky skôr, ako všetci 
hráči opustia jamkovisko.

Neskoršiu sťažnosť súťažný výbor nemôže vziať do úvahy, pokiaľ nie je 
založená na skutočnostiach, ktoré protestujúcej strane neboli predtým 
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známe a v prípade, keď dostal od protihráča nesprávnu informáciu 
(pravidlo 6-2a a 9).

Po oficiálnom vyhlásení výsledku zápasu súťažný výbor nesmie vziať 
do úvahy neskorší protest, s výnimkou dôkazu, že protihráč poskytol 
nesprávnu informáciu úmyselne.

2-6. Obvyklý trest

Ak nie je súťažné inak, trest za porušenie pravidiel v hre na 
jamky je strata jamky. 

Pravidlo 3. Hra na rany

Definície

Všetky definované termíny sú vytlačené kurzívou a nachádzajú sa v časti 
Definície – pozri strany xxxx až yyyy.

3-1. Víťaz

Víťazom je hráč, ktorý zahrá súťažné kolo alebo kolá najmenším počtom 
úderov.

V súťažiach s vyrovnaním je víťazom hráč, ktorý zahrá súťažné kolo alebo 
kolá najmenším počtom netto úderov.

3-2. Nedohratie jamky

Ak hráč nedohrá loptu do jamky a nenapraví svoju chybu pred odohra-
ním úderu z nasledujúceho odpaliska alebo v prípade poslednej jamky 
pred opustením jamkoviska, musí byť diskvalifikovaný.

3-3. Pochybnosti o postupe

a. Postup

Ak má pri hre na  rany  hráč počas hrania jamky pochybnosti o svojich 
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právach alebo správnom postupe, môže dokončiť jamku beztrestne 
dvoma loptami.

Po spornej situácii, ktorá vyvolala pochybnosť, musí hráč pred pokračo-
vaním v hre oznámiť svojmu zapisovateľovi alebo spoluhráčovi svoj zámer 
hrať dvomi loptami a to, ktorou loptou bude počítať výsledok, ak to 
pravidlá dovoľujú. Ak tak neurobí, platí pravidlo 3-3b(ii).

Hráč musí pred odovzdaním výsledkovej karty o faktoch situácie infor-
movať súťažný výbor. Ak tak neurobí, je diskvalifikovaný.

b. Určenie výsledku jamky

(1) Ak výsledok zahraný loptou, ktorú si hráč vybral, bol   
 dosiahnutý v súlade s pravidlami, výsledok s touto loptou  
 bude výsledkom jamky. V opačnom prípade platí výsledok  
 dosiahnutý inou loptou, ak pravidlá umožňujú zvolený postup  
 pre túto loptu.

(2) Ak hráč vopred neoznámi svoje rozhodnutie dohrať jamku  
 dvoma loptami alebo ktorú loptu chce počítať, započítava sa  
 výsledok s pôvodnou loptou, ak táto bola hraná podľa pravidiel.  
 Ak ani jedna z lôpt, ktorými sa jamka dohráva, nie je pôvodná,  
 platí výsledok dosiahnutý prvou loptou, ktorá bola uvedená do  
 hry, ak bola hraná v súlade s pravidlami. V opačnom prípade  
 platí výsledok inou loptou, ak pravidlá umožňujú zvolený  
 postup pre túto loptu.

Poznámka 1: Ak hráč hrá druhú loptu podľa pravidla 3-3, ktorá sa podľa 
pravidiel neráta do výsledku, trestné údery spôsobené výhradne hraním  
tejto lopty sa nerátajú.

Poznámka 2:  Druhá lopta hraná v súlade s pravidlom 3-3 nie je provizór-
nou loptou podľa pravidla 27-2.

3-4. Odmietnutie podriadiť sa pravidlám

Ak sa hráč odmietne podriadiť pravidlám a dotkne sa tým práv iného 
hráča, musí byť diskvalifikovaný.
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3-5. Obvyklý trest

Ak nie je súťažné inak, trest za porušenie pravidiel v hre na rany sú dva 
trestné údery 

PALICE A LOPTA 
R&A si vyhradzujú právo kedykoľvek zmeniť pravidlá týkajúce sa palíc 
a lôpt (pozri dodatok II a III) a urobiť alebo zmeniť výklad k týmto 
pravidlám.

Pravidlo 4. Palice

Hráč, ktorý má pochybnosti, či jeho palice vyhovujú pravidlám, by mal 
konzultovať s R&A.

Výrobca by mal predložiť R&A vzorku palice, či zodpovedá pravidlám. 
Ak výrobca nepredloží vzorku palice pred jej výrobou alebo uvedením 
na trh, podstupuje riziko, že palica nebude v súlade s pravidlami. Každý 
predložený prototyp sa stane majetkom R&A na referenčné účely.

4-1. Tvar a vyhotovenie palíc

a. Všeobecné pravidlo

Palice hráča musia zodpovedať ustanoveniam tohto pravidla a opisu a 
výkladu uvedenému v dodatku II.

b. Opotrebenie a úprava 

Nová palica, ktorá ako nová vyhovuje pravidlám, je považovaná za vyho-
vujúcu aj po opotrebení normálnym používaním. Každá časť palice, 
ktorá bola účelovo upravená, sa považuje za novú a vo svojom uprave-
nom stave musí zodpovedať pravidlám.
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4-2. Zmena herných vlastností a cudzí materiál

a. Zmena herných vlastností

V priebehu súťažného kola sa nesmú úpravou ani nijakým iným spôso-
bom účelovo zmeniť herné vlastnosti palice.

b. Cudzí materiál

Na úderovú plochu palice sa nesmie pridávať cudzí materiál na ovplyv-
nenie pohybu lopty.

TREST ZA PORUŠENIE PRAVIDLA 4-1 alebo 4-2

Diskvalifikácia.

4-3. Poškodené palice: Oprava a výmena

a. Poškodenie v normálnom priebehu hry

Ak sa v priebehu súťažného kola hráčova palica počas normálnej hry 
poškodí, hráč môže:

(1) do dokončenia súťažného kola používať palicu v poškodenom  
 stave,

(2) opraviť ju alebo dať ju opraviť bez zbytočného zdržiavania hry,

(3) ďalšou voľbou, možnou len ak je palica nespôsobilá na hru, je 
 nahradiť poškodenú palicu inou. Nahradenie palice nesmie  
 zbytočne zdržiavať hru a nesmie sa uskutočniť požičaním inej  
 palice vybranej na hru inou osobou, hrajúcou na ihrisku.

TREST ZA PORUŠENIE PRAVIDLA 4-3a:

Pozri  trest za porušenia pravidla 4-4a, b, alebo c.

Poznámka: Palica je nespôsobilá na hru, ak je podstatne poškodená, 
t.j. násada je zdeformovaná, zohnutá alebo rozlomená na kusy; hlavica 
palice sa stratí, oddelí od násady alebo sa výrazne zdeformuje. Palica 
nie je nespôsobilá, ak sa uhol násady, či úderovej plochy  pri hre zmenil 
alebo hlava palice je poškrabaná.
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b. Poškodenie palice mimo normálnej hry

Ak sa v priebehu súťažného kola palica poškodí inak ako normálnou 
hrou a stane sa nevhodnou alebo sa zmenia jej herné vlastnosti, nesmie 
sa v priebehu kola ďalej používať ani nahradiť inou. 

c. Poškodenie palice pred kolom

Hráč môže používať palicu poškodenú pred kolom za predpokladu, že 
palica v poškodenom stave zodpovedá pravidlám. Palica, poškodená 
pred kolom, sa v priebehu kola môže opraviť za predpokladu, že sa 
nezmenia jej herné vlastnosti a hra sa zbytočne nezdrží. 

TREST ZA PORUŠENIE PRAVIDLA 4-3b, c:

Diskvalifikácia.

(Zbytočné zdržiavanie - pozri pravidlo 6-7).

4-4 Prípustný počet 14 palíc

a. Výber a doplnenie palíc

Hráč nesmie začať súťažného kolo s väčším počtom ako 14 palíc. Smie 
používať len tie palice, ktoré si vybral pre dané kolo, s výnimkou, ak 
začal hrať s menším počtom palíc ako 14, môže ich doplniť ľubovoľným 
počtom za predpokladu, že celkový počet palíc neprekročí 14.

Doplnenie palíc nesmie zbytočne zdržiavať hru (pravidlo 6-7) a nesmie 
sa uskutočniť požičaním nijakej palice vybranej na hru inou osobou 
hrajúcou na ihrisku.

b. Požičanie palíc partnermi

Partneri sa môžu deliť o palice za predpokladu, že celkový počet 
neprekročí 14.
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TREST ZA PORUŠENIE PRAVIDLA 4-4a , b,

BEZ OHĽADU NA POČET NADBYTOČNÝCH PALÍC:

V hre na jamky - stav zápasu sa upraví odpočítaním jednej jamky za 
každú jamku, kde prišlo k porušeniu pravidla podľa toho, na ktorej 

jamke sa porušenie pravidla zistilo.

Maximálny trest v jednom kole: strata dvoch jamiek.

V hre na rany - dva trestné údery za každú jamku, na ktorej prišlo 
k porušeniu pravidla. 

Maximálny trest v jednom kole: 4 trestné údery.

Súťaž proti bogey alebo par - tresty ako v hre na jamky. 

Súťaž Stableford: pozri poznámku 1 k pravidlu 32-1b.

c. Vyradenie nadpočetnej palice z hry

Každá palica nesená alebo používaná v rozpore s pravidlom 4-3a(1) 
alebo 4-4 musí byť vyradená z hry a hráč to musí oznámiť protihráčovi 
v jamkovej hre a spoluhráčovi, či zapisovateľovi v hre na rany ihneď po 
zistení porušenia pravidla. V ďalšom priebehu súťažného kola ju hráč 
nesmie viac použiť.

TREST ZA PORUŠENIA PRAVIDLA 4-4c:

Diskvalifikácia.

Pravidlo 5. Lopta

Definície

Všetky definované termíny sú vytlačené kurzívou a nachádzajú sa v časti 
Definície – pozri strany xxxx až yyyy.

5-1. Všeobecné pravidlo

Lopta, ktorú hráč používa, musí spĺňať požiadavky uvedené v Dodatku III.
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Poznámka: Súťažný výbor v propozíciách súťaže (pravidlo 33-1) môže 
požadovať, aby lopta, ktorú hráč používa, bola uvedená v platnom 
zozname schválených lôpt vydanom R&A.

5-2. Cudzí materiál

Na loptu sa nesmie pridávať nijaký cudzí materiál so zámerom zmeny 
jej herných vlastností.

TREST ZA PORUŠENIE PRAVIDLA 5-1 alebo 5-2:

Diskvalifikácia.

5-3. Lopta nespôsobilá na hru

Lopta je nespôsobilá na hru, ak je viditeľne naseknutá, prasknutá alebo 
deformovaná. Nepovažuje sa za nespôsobilú vtedy, ak je na nej nalepené 
blato alebo iný materiál, povrch má odretý, poškrabaný, či jej náter je 
poškodený alebo stratil pôvodnú farbu. 

Ak má hráč dôvod domnievať sa, že jeho lopta sa stala nespôsobilou na 
hru počas hry na jamke, môže svoju loptu beztrestne zdvihnúť, aby zistil, 
či je nespôsobilá.

Hráč musí pred zdvihnutím lopty oznámiť svoj úmysel protihráčovi pri 
hre na jamky a pri hre na rany zapisovateľovi alebo spoluhráčovi a označiť 
polohu lopty. Následne môže loptu zdvihnúť a preskúmať, pričom má 
dať možnosť protihráčovi, zapisovateľovi či spoluhráčovi sledovať celý 
postup, preskúmať loptu a položiť ju na miesto. Lopta nesmie byť očis-
tená, ak sa zdvíha podľa pravidla 5-3. Ak hráč nedodrží niektorú časť 
tohto postupu, potrestá sa jedným trestným úderom.

Ak sa zistí, že lopta sa stala nespôsobilou na hru počas hranej jamky, 
hráč ju môže nahradiť inou, ktorú položí na miesto, kde ležala pôvodná 
lopta. V opačnom prípade musí byť pôvodná lopta vrátená na miesto. 
Ak hráč nahradí loptu, keď to nie je dovolené a urobí úder s nesprávne 
nahradenou loptou, dostane všeobecný trest za porušenie pravidla 5-3, ale 
nie dodatočný trest podľa pravidiel alebo pravidla 15-1.
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Ak sa lopta následkom úderu rozlomí, úder sa nepočíta a hráč môže hrať 
beztrestne novou loptou z miesta čo najbližšie k miestu, z ktorého hral 
pôvodnou loptou (pozri pravidlo 20-5).

*TREST ZA PORUŠENIE PRAVIDLA 5-3:

Hra na jamky - strata jamky; Hra na rany - dva trestné údery.

*Ak hráč dostane všeobecný trest za porušenie pravidla 5-3, nedostane 
nijaký ďalší trest.

Poznámka:  Ak protihráč, zapisovateľ alebo spoluhráč má námietky proti 
nespôsobilosti lopty, musí ich vzniesť predtým, ako hráč odohrá ďalšiu loptu.

(Čistenie zdvihnutej lopty na jamkovisku alebo podľa iného pravidla 
- pozri pravidlo 21)

POVINNOSTI HRÁČOV

Pravidlo 6. Hráč 

Definície

Všetky definované termíny sú vytlačené kurzívou a nachádzajú sa v časti 
Definície – pozri strany xxxx až yyyy.

6-1. Pravidlá

Hráč a jeho nosič sú zodpovední za znalosť pravidiel. Ak nosič počas 
súťažného kola poruší pravidlá, hráč dostane príslušný trest.

6-2 Vyrovnanie - hendikep

a) Pri hre na jamky

V súťaži s vyrovnaním si hráči musia pred začiatkom zápasu vzájomne 
oznámiť svoje vyrovnanie. Ak hráč začne zápas s uvedením vyššieho 
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vyrovnania, ktoré by ovplyvnilo počet obdržaných alebo darovaných úde-
rov, musí byť diskvalifikovaný. Inak hrá s vyrovnaním, ktoré uviedol. 

b) Pri hre na rany 

Po každom kole súťaže s vyrovnaním sa hráč musí pred odovzdaním 
výsledkovej karty súťažnému výboru presvedčiť, že je na nej uvedené jeho 
vyrovnanie. Ak nie je pred odovzdaním karty (pravidlo 6-6b) uvedené 
nijaké alebo je uvedené vyššie vyrovnanie, než na aké má hráč nárok a 
ovplyvňuje to počet priznaných úderov, hráč v danom kole súťaže s vy-
rovnaním musí byť diskvalifikovaný, inak je dosiahnutý výsledok platný.

Poznámka: Je povinnosťou hráča vedieť, na ktorých jamkách hendike-
pové údery dáva a na ktorých dostáva.

6-3 Čas štartu a skupiny

a. Čas štartu

Hráč musí štartovať v čase určenom súťažným výborom. 

b. Skupiny

Pokiaľ súťažný výbor nepovolil alebo neschválil zmenu, v  hre na rany 
musí hráč zostať po celé kolo v stanovenej skupine.

TREST ZA PORUŠENIE PRAVIDLA 6-3:  

Diskvalifikácia.

(Hra o najlepšiu loptu a hra so štyrmi loptami - pozri pravidlo 30-3a, 
31-2).

Poznámka: Súťažný výbor môže v propozíciách súťaže stanoviť (pravidlo 
33-1), že trest hráča, ktorý príde na štart pripravený na hru do 5 minút 
po stanovenom čase, sa mení z diskvalifikácie na stratu prvej jamky 
v hre na jamky alebo na dva trestné údery na prvej jamke pri hre na rany 
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namiesto diskvalifikácie, ak nie sú známe okolnosti, oprávňujúce zruše-
nie diskvalifikácie podľa ustanovenia pravidla 33-7.

6-4 Nosič

Hráč môže mať nosiča ako pomocníka, ale v rovnakom časovom oka-
mihu iba jedného.

TREST ZA PORUŠENIE PRAVIDLA 6-4

Hra na jamky - podľa toho, na ktorej jamke sa porušenie pravidla zis-
tilo, stav zápasu sa upraví odpočítaním jednej jamky za každú jamku, 

kde prišlo k porušeniu pravidla.

Maximálny trest v jednom kole: strata dvoch jamiek.

V hre na rany - dva trestné údery za každú jamku, na ktorej došlo k po-
rušeniu pravidla. 

Maximálny trest v jednom kole: 4 trestné údery.

Hra na jamky alebo na rany - ak k porušeniu pravidla prišlo medzi 
dvomi jamkami, trest sa uplatní na nasledujúcej jamke.

Hráč, ktorý mal viac ako jedného nosiča v rozpore s týmto pravidlom, 
musí po zistení tohtu faktu zabezpečiť, aby počas dohrávania súťažného 

kola mal iba jedného nosiča. Inak je hráč diskvalifikovaný.

Súťaž proti bogey alebo par - tresty ako v hre na jamky. 

Súťaž Stableford - pozri poznámku 2 k pravidlu 32-1b.

Poznámka: Súťažný výbor môže v propozíciách súťaže (pravidlo 33-1) 
zakázať nosičov alebo obmedziť hráčovi výber nosiča.

6-5. Lopta

Hráč zodpovedá za to, že hrá vlastnú loptu. Každý hráč by si mal označiť 
loptu identifikačnou značkou.
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6-6. Výsledky pri hre na rany

a. Zapisovanie výsledkov

Zapisovateľ spolu s hráčom musí po každej jamke skontrolovať výsledok 
a zapísať ho do výsledkovej karty. Po skončení kola ju musí zapisovateľ 
podpísať a odovzdať hráčovi. Ak výsledok zapisovalo viac zapisovateľov, 
každý podpíše tú časť výsledkovej karty, za ktorú zodpovedá. 

b. Podpísanie a odovzdanie výsledkovej karty

Po skončení kola musí hráč skontrolovať svoj výsledok na každej jamke 
a vyriešiť so súťažným výborom všetky sporné otázky. Musí sa presvedčiť, 
či zapisovateľ podpísal výsledkovú kartu, sám ju podpísať a čo najskôr 
odovzdať súťažnému výboru.

TREST ZA PORUŠENIE PRAVIDLA 6-6b:

Diskvalifikácia.

c. Zmeny na výsledkovej karte

Na výsledkovej karte nesmú byť po odovzdaní súťažnému výboru urobené 
nijaké zmeny.

d. Nesprávny výsledok jamky

Za správnosť výsledkov na jednotlivých jamkách, zapísaných na výsled-
kovej karte, je zodpovedný hráč. Ak odovzdá výsledok niektorej jamky 
nižší ako skutočne dosiahnutý, musí byť diskvalifikovaný. Ak odovzdá 
vyšší výsledok niektorej jamky ako skutočný, odovzdaný výsledok ostáva 
platný. 

Poznámka 1: Za správnosť súčtu výsledkov a uplatnenie vyrovnania, uvede-
ného vo výsledkovej karte, zodpovedá súťažný výbor - pozri pravidlo 33-5.

Poznámka 2: Pri hre na rany so štyrmi loptami - pozri aj pravidlo 31-4 a 
31-7a.
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6-7. Zdržiavanie hry; Pomalá hra

Hráč musí hrať bez zbytočného zdržiavania hry a v súlade s tempom hry 
podľa pokynov súťažného výboru. Medzi dohraním jamky a odohraním 
úderu z nasledujúceho odpaliska hráč nesmie neodôvodnene zdržiavať hru. 

TREST ZA PORUŠENIE PRAVIDLA 6-7:

Hra na jamky - strata jamky; Hra na rany - dva trestné údery.

V súťaži proti bogey a par - pozri Poznámku 3 k pravidlu 32-1a.

V súťaži Stableford - pozri Poznámku 3 k pravidlu 32-1b.

Opakované previnenie: diskvalifikácia.

Poznámka 1: Ak hráč neodôvodnene zdržiava hru medzi jamkami, 
zdržiava tým hru na nasledujúcej jamke a trest sa uplatní na nej, okrem 
súťaží proti par, bogey a Stableford (pozri pravidlo 32).

Poznámka 2: S cieľom zabrániť pomalej hre súťažný výbor môže v sú-
ťažných podmienkach stanoviť tempo hry, vrátane maximálnej doby 
povolenej na dokončenie súťažného kola, jamky alebo úderu.

Pri hre na rany súťažný výbor za týchto podmienok môže upraviť trest za 
porušenie tohto pravidla nasledovne:

Prvý priestupok - jeden trestný úder,

Druhý priestupok - dva trestné údery,

Ďalší priestupok - diskvalifikácia.

6-8. Prerušenie hry; Obnovenie hry

a. Kedy je povolené

Hráč nesmie prerušiť hru, s výnimkou, keď:

(1) hru prerušil súťažný výbor,

(2)  obáva sa nebezpečenstva blesku,

(3)  žiada súťažný výbor o rozhodnutie v pochybnej alebo spornej  
 otázke  (pozri pravidlo 2-5 a 34-3),
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(4) má na to iný závažný dôvod - napr. náhla nevoľnosť.

Zlé počasie samo osebe nie je závažným dôvodom na prerušenie hry.

Ak hráč preruší hru bez výslovného povolenia súťažného výboru, musí 
ho o tom čo najskôr informovať. Ak to urobí a súťažný výbor uzná jeho 
dôvod za dostatočný, hráč nebude potrestaný. V opačnom prípade musí 
byť diskvalifikovaný.

Výnimka v hre na jamky:  Na hráčov, ktorí prerušia hru na jamky po vzájom-
nej dohode, sa diskvalifikácia nevzťahuje, pokiaľ tým nezdržia súťaž.

Poznámka: Opustenie ihriska samo osebe nie je prerušením hry. 

b. Postup pri prerušení hry súťažným výborom

Keď je hra prerušená súťažným výborom a hráči sa v zápase alebo v sku-
pine nachádzajú medzi dvoma jamkami, nesmú pokračovať v hre skôr 
ako súťažný výbor nariadi obnovenie hry. Ak už začali hrať jamku, môžu 
okamžite prerušiť hru alebo pokračovať v hre za predpokladu, že tak 
urobia bez zdržiavania. Ak sa rozhodnú pokračovať v hre, môžu ju pre-
rušiť pred dokončením jamky alebo hneď po jej dokončení. V každom 
prípade hráči nesmú pokračovať v hre po dokončení jamky.

Hráči musia pokračovať v hre, keď súťažný výbor nariadil pokračovanie hry.  

TREST ZA PORUŠENIE PRAVIDLA 6-8b:

Diskvalifikácia.

Poznámka: Súťažný výbor môže v propozíciách súťaže stanoviť (pravidlo 
33-1), že v  potenciálne nebezpečných situáciách sa hra musí zastaviť 
ihneď po jej prerušení súťažným výborom. Ak hráč nepreruší hru ihneď, 
musí byť diskvalifikovaný, pokiaľ okolnosti neumožňujú zrušenie tohto 
trestu podľa ustanovení pravidla 33-7. 

c. Zdvihnutie lopty pri prerušení hry

Keď hráč preruší hru na jamke podľa pravidla 6-8a, môže svoju loptu 
beztrestne zdvihnúť len vtedy, ak súťažný výbor prerušil hru alebo má na 
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to závažný dôvod. Pred zdvihnutím lopty musí hráč označiť jej polohu. 
Ak hráč preruší hru a zdvihne loptu bez výslovného povolenia súťaž-
ného výboru, musí pri podaní správy súťažnému výboru (pravidlo 6-8a) 
súčasne oznámiť aj zdvihnutie lopty.

Ak hráč zdvihne loptu bez závažného dôvodu, pred zdvihnutím 
neoznačí jej polohu alebo neoznámi zdvihnutie lopty, potrestá sa jedným 
trestným úderom.

d. Postup pri obnovení hry 

Hra sa musí obnoviť z miesta, kde bola prerušená, aj keď k jej obnove-
niu dôjde nasledujúci deň. Hráč musí po obnovení hry alebo predtým 
postupovať nasledovne:

(1)  ak hráč zdvihol loptu, za predpokladu, že to mohol podľa  
 pravidla 6-8c urobiť, musí umiestniť loptu na miesto, z ktorého  
 pôvodnú loptu zdvihol. Inak musí na pôvodné miesto umiestniť  
 pôvodnú loptu;

(2)  ak hráč mohol zdvihnúť loptu podľa pravidla 6-8c a neurobil  
 tak,  môže loptu zdvihnúť, očistiť a vrátiť alebo ju nahradiť inou  
 na mieste, z ktorého bola pôvodná lopta zdvihnutá. Pred  
 zdvihnutím lopty musí jej polohu označiť;

(3) ak sa lopta alebo značka počas prerušenia hry pohla (vrátane  
 pôsobenia vetra alebo vody), lopta alebo značka jej polohy sa  
 musí položiť na pôvodné miesto.

Poznámka: Ak pôvodnú polohu lopty nie je možné určiť,  musí byť 
odhadnutá a lopta bude umiestnená na odhadnuté miesto. Ustanovenia 
pravidla 20-3 neplatia.

*TREST ZA PORUŠENIE PRAVIDLA 6-8c a 6-8d:

Hra na jamky - strata jamky; Hra na rany - dva trestné údery.

*Ak je hráč potrestaný všeobecným trestom za porušenie pravidla 6-8d, 
ďalší trest sa mu podľa pravidla 6-8c nemôže uložiť.
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Pravidlo 7. Tréning

Definície

Všetky definované termíny sú vytlačené kurzívou a nachádzajú sa v časti 
Definície – pozri strany xxxx až yyyy.

7-1. Pred kolom alebo medzi kolami

a. Hra na jamky

Hráč môže v ktorýkoľvek deň súťaže na jamky pred súťažným kolom 
trénovať na ihrisku, na ktorom sa hrá súťaž.

b. Hra na rany

V dňoch súťaže na rany alebo rozohrávky hráč nesmie pred kolom na 
ihrisku, na ktorom sa hrá súťaž, trénovať alebo skúšať povrch ktoréhokoľvek 
jamkoviska kotúľaním lopty, zdrsňovaním alebo škrabaním povrchu.

Ak dve alebo viac kôl súťaže v hre na rany trvajú niekoľko dní, hráč 
medzi jednotlivými kolami nesmie trénovať na akomkoľvek ihrisku, 
na ktorom sa ešte bude hrať, ani skúšať povrch jamkovísk na takomto 
ihrisku kotúľaním lopty, zdrsňovaním alebo škrabaním povrchu.

Výnimka: Cvičné patovanie alebo čipovanie na prvom odpalisku alebo 
blízko neho pred začiatkom kola alebo rozohrávky je povolené.

TREST ZA PORUŠENIE PRAVIDLA 7-1:

Diskvalifikácia.

Poznámka:  Súťažný výbor môže v propozíciách súťaže zakázať 
cvičenie na ihrisku v dňoch súťaže v  hre jamky (pravidlo 33-1), pri 
súťaži na rany môže povoliť cvičenie na ihrisku či jeho časti v ktorý-
koľvek deň súťaže alebo medzi kolami (pravidlo 33-2c).

7-2 V priebehu kola

Hráč nesmie zahrať tréningový úder v priebehu hrania jamky. Medzi 
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dvoma jamkami hráč nesmie hrať tréningový úder, môže však cvičiť 
patovanie a čipovanie na alebo v blízkosti:

a)  jamkoviska poslednej dohranej jamky,

b)  na cvičnom jamkovisku alebo 

c)  na odpalisku nasledujúcej jamky hraného kola,

za predpokladu, že takýto cvičný úder sa nehrá z prekážky a zbytočne 
nezdržiava hru (pravidlo 6-7).

Údery  urobené počas hry na jamke, ktorej výsledok je rozhodnutý, nie 
sú tréningovými údermi.

Výnimka: Ak bola hra prerušená súťažným výborom, hráč pred pokračo-
vaním v hre smie trénovať:

(a) podľa ustanovení tohto pravidla, 

(b) kdekoľvek mimo ihriska, na ktorom prebieha súťaž, 

(c) podľa povolenia súťažného výboru.

TREST ZA PORUŠENIE PRAVIDLA 7-2:

Hra na jamky - strata jamky, Hra na rany - dva trestné údery.

V prípade porušenia pravidla medzi dvoma jamkami trest platí pre 
nasledujúcu jamku. 

Poznámka 1: Cvičný švih nie je tréningovým  úderom a hráč ho môže 
urobiť kdekoľvek na ihrisku za predpokladu, že neporuší pravidlá.

Poznámka 2: Súťažný výbor môže zakázať v propozíciách súťaže (pra-
vidlo 33-1):

(a) cvičenie na jamkovisku práve dohranej jamky alebo v jeho  
 blízkosti,

(b) kotúľanie lopty po jamkovisku práve dohranej jamky.
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Pravidlo 8. Rada; označenie smeru hry

Definície

Všetky definované termíny sú vytlačené kurzívou a nachádzajú sa v časti 
Definície – pozri strany xxxx až yyyy.

8-1. Rada

Počas súťažného kola hráč nesmie:

(a) poskytnúť radu nijakému účastníkovi súťaže okrem svojho  
 partnera,

(b) požiadať o radu niekoho iného ako svojho partnera, svojho  
 nosiča alebo partnerovho nosiča.

8-2 Označenie smeru hry

a. Mimo jamkoviska

S výnimkou jamkoviska si môže hráč nechať ukázať smer hry kýmkoľvek, 
počas úderu však nikoho nesmie postaviť v smere alebo blízko smeru 
hry a v jeho predĺžení za jamku. Akákoľvek značka na označenie smeru, 
umiestnená hráčom alebo s jeho vedomím, musí byť pred zahraním 
úderu odstránená.

Výnimka: Obsluhovaná alebo zdvihnutá vlajka - pozri pravidlo 17-1.

b. Na jamkovisku

Ak je hráčova lopta na jamkovisku, hráč, jeho partner alebo ich nosiči 
môžu pred zahraním patu, nie však počas neho, ukázať dráhu patu, ale 
nesmú sa pri tom dotknúť jamkoviska. Nikde sa nesmie umiestniť nijaká 
značka na označenie dráhy patu.

TREST ZA PORUŠENIE PRAVIDLA:

Hra na jamky - strata jamky; Hra na rany - dva trestné údery.
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Poznámka:  V propozíciách súťaže družstiev (pravidlo 33-1) môže 
súťažný výbor povoliť každému družstvu, aby si určilo jednu osobu, 
ktorá smie radiť členom svojho družstva (vrátane ukázania dráhy patu). 
Súťažný výbor môže stanoviť podmienky, týkajúce sa menovania a povo-
leného správania tejto osoby, ktorá musí byť súťažnému výboru známa 
pred poskytnutím rady.

Pravidlo 9. Informácia o počte úderov

Definície

Všetky definované termíny sú vytlačené kurzívou a nachádzajú sa v časti 
Definície – pozri strany xxxx až yyyy.

9-1. Všeobecné pravidlo

Do počtu odohraných úderov hráča sa musia zahrnúť všetky trestné údery.

9-2. Hra na jamky

a. Informácia o počte úderov

Každý protihráč má právo dostať od hráča informáciu o počte úderov 
zahraných v priebehu hranej jamky a po dokončení jamky o celkovom 
počte odohraných úderov.

b. Nesprávna informácia

Hráč nesmie podať svojmu protihráčovi nesprávnu informáciu o počte 
úderov. Ak hráč dá nesprávnu informáciu, stráca jamku.

Za podanie nesprávnej informácie sa pokladá, ak hráč:

(1) neinformoval protihráča o obdržaní trestu tak rýchlo, ako  
 je to rakticky možné, s výnimkou prípadu, (a) keď zjavne  
 postupoval podľa pravidla udeľujúceho trest a protihráč ho  
 pri tom pozoroval, alebo (b) napraví túto chybu predtým ako  
 protihráč hrá ďalší úder,
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(2) dáva nesprávnu informáciu o počte úderov počas hry   
 na jamke a neopraví túto chybu pred tým, ako protihráč zahrá  
 nasledujúci úder,

(3) poskytne po dohraní jamky nesprávnu informáciu o počte  
 odohraných úderov alebo jeho informácia ovplyvní   
 protihráčovu predstavu o výsledku jamky, okrem toho,   
 ak napraví svoj omyl skôr než niektorý z hráčov zahrá úder  
 z nasledujúceho odpaliska alebo v prípade poslednej jamky  
 zápasu skôr, ako všetci hráči opustia jamkovisko.

Hráč dáva nesprávnu informáciu aj vtedy, ak si do počtu úderov nezapočíta 
trest, o ktorom nevedel. Hráč je sám zodpovedný za to, že pozná pravidlá.

9-3. Hra na rany 

Uložený trest by mal hráč čo najskôr oznámiť svojmu zapisovateľovi.

PORADIE V HRE

Pravidlo 10. Poradie v hre

Definície

Všetky definované termíny sú vytlačené kurzívou a nachádzajú sa v časti 
Definície – pozri strany xxxx až yyyy.

10-1. Hra na jamky

a. Začatok hry na jamke

Strana, ktorá má mať na prvom odpalisku prednosť, musí byť určená na 
štartovnej listine. Ak štartovná listina nie je zostavená, prednosť sa určí 
žrebom.

Strana, ktorá vyhrá jamku, má prednosť na nasledujúcom odpalisku. Ak 
bola na jamke remíza, prednosť ostáva tej strane, ktorá ju mala na pred-
chádzajúcom odpalisku.
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b. Poradie počas hry

Po uvedení lôpt do hry oboma hráčmi sa ako prvá hrá lopta, ktorá je 
najďalej od jamky. Ak sú lopty  rovnako vzdialené od jamky, lopta, ktorá 
sa má hrať prvá, sa určí žrebom.

Výnimka: Pravidlo 30-3c (hra na jamky o najlepšiu loptu a hra štyrmi 
loptami).

Poznámka: Ak hráč nebude hrať pôvodnú loptu tak, ako leží a bude hrať 
čo najbližšie k pôvodnému miestu, odkiaľ bol zahraný predchádzajúci úder 
(pravidlo 20-5), poradie hry sa určí podľa miesta, z ktorého hral predchá-
dzajúci úder. Ak lopta môže byť odohraná z iného miesta ako prechádzajúci 
úder, poradie v hre je stanovené podľa miesta, kde ležala pôvodná lopta.

c. Hra mimo poradia

Ak hráč hrá vtedy, keď mal hrať jeho protihráč, nie je to trestné, ale 
protihráč ho môže ihneď požiadať, aby zrušil svoj úder a zahral loptu 
v správnom poradí, čo najbližšie k miestu, z ktorého posledne hral 
pôvodnú loptu (pozri pravidlo 20-5).

10-2. Hra na rany

a. Začatok hry na jamke

Hráč, ktorý má na prvom odpalisku prednosť, musí byť určený štartovnou 
listinou. Ak štartovná listina nie je, prednosť sa určí žrebom.

Na nasledujúcom odpalisku má prednosť hráč, ktorý na predchádzajúcej 
jamke dosiahol najnižší výsledok. Po ňom nasleduje hráč s druhým naj-
nižším výsledkom, atď.

Ak dvaja alebo viacerí hráči majú na jamke rovnaký výsledok, na nasle-
dujúcom odpalisku hrajú v rovnakom poradí, ako na predchádzajúcom.

b. Poradie počas hry

Po uvedení lôpt do hry, prvý hrá hráč, ktorého lopta leží najďalej od 
jamky. Ak sú lopty  rovnako vzdialené od jamky alebo ich polohu voči 
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jamke nie je možné určiť, lopta, ktorá sa má hrať prvá, sa určí žrebom.

Výnimka:  Pravidlo 22 (lopta prekážajúca alebo napomáhajúca hre) a 
pravidlo 31-5 (hra na rany so štyrmi loptami).

Poznámka: Ak hráč nebude hrať pôvodnú loptu tak, ako leží a bude hrať 
čo najbližšie k pôvodnému miestu, odkiaľ bol zahraný predchádzajúci úder 
(pravidlo 20-5), poradie hry sa určí podľa miesta, z ktorého sa hral prdchá-
dzajúci úder. Ak lopta môže byť odohraná z iného miesta ako prechádzajúci 
úder, poradie v hre je stanovené podľa miesta, kde ležala pôvodná lopta.

c. Hra mimo poradia

Ak hráč hrá mimo poradia, neuloží sa mu nijaký trest a loptu musí hrať 
ako leží. Ak však súťažný výbor zistí, že hráči sa dohodli hrať v inom 
poradí, aby niektorému z nich poskytli výhodu, musia byť všetci diskva-
lifikovaní.

(Zahranie úderu, ak je iná lopta v pohybe po údere na jamkovisku - pozri 
pravidlo 16-1f).

(Nesprávne poradie v trojhre a štvorhre na údery - pozri pravidlo 29-3).

10-3. Provizórna lopta alebo druhá lopta z odpaliska

Ak hráč hrá provizóru loptu alebo druhú loptu z odpaliska, môže hrať až 
potom, keď protihráč alebo spoluhráč odohral svoj prvý úder. Ak hráč 
hrá provizórnu loptu alebo druhú loptu mimo poradia, platí pravidlo 
10-1c a 10-2c.

ODPALISKO

Pravidlo 11. Odpalisko

Definície

Všetky definované termíny sú vytlačené kurzívou a nachádzajú sa v časti 
Definície – pozri strany xxxx až yyyy.
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11-1. Nasadenie lopty

Pri nasadení sa lopta na odpalisku môže umiestniť na:

• povrch pôdy na odpalisku, na terénnu nerovnosť (vytvorenú alebo 
nevytvorenú hráčom), 

• na týčko umiestnené na odpalisku,

• na piesok a iný podobný prírodný materiál umiestnený na odpalisku.

Hráč môže stáť mimo odpaliska pri hraní lopty umiestnenej na ňom.

Ak hráč používa týčko, ktoré je v rozpore s pravidlami alebo iný predmet 
na zdvihnutie lopty nad terén, je diskvalifikovaný.

11-2. Značky na odpalisku

Pred zahraním prvého úderu hráčom akoukoľvek loptou z odpaliska 
práve hranej jamky, značky na odpalisku sa považujú za pripevnené. Ak 
nimi hráč za týchto okolností pohne alebo ich dovolí posunúť, aby mu 
neprekážali v postoji, v priestore švihu alebo v smere hry, potrestá sa za 
porušenie pravidla 13-2.

11-3. Lopta spadnutá z týčka

Ak lopta, ktorá ešte nie je v hre, spadne z týčka alebo ju zhodí hráč pri 
založení za loptu, môže sa znova beztrestne nasadiť. Ak hráč za týchto 
okolností zahrá úder, nie je to trestné, ale úder sa započítava bez ohľadu 
na to, či sa lopta pohla alebo nie.

11-4. Hra mimo odpaliska

a. Hra na jamky

Ak hráč na začiatku jamky zahrá loptu mimo odpaliska, nie je to trestné, 
ale protihráč ho môže ihneď požiadať, aby úder zrušil a zahral nový úder 
z odpaliska.
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b. Hra na rany

Ak hráč na začiatku jamky zahrá loptu mimo odpaliska, potrestá sa 
dvomi trestnými údermi a musí loptu zahrať z odpaliska.

Ak hráč zahrá úder z nasledujúceho odpaliska bez opravy predchá-
dzajúcej chyby alebo opustí jamkovisko na poslednej jamke kola bez 
predchádzajúceho oznámenia úmyslu napraviť chybu, musí byť diskva-
lifikovaný.

Úder zahraný mimo odpaliska a ďalšie údery hráča na jamke pred nápra-
vou chyby sa nezapočítavajú do výsledku hráča.

11-5. Hra z nesprávneho odpaliska

Platia ustanovenia pravidla 11-4.

HRANIE LOPTY 

Pravidlo 12. Hľadanie a identifikácia lopty

Definície

Všetky definované termíny sú vytlačené kurzívou a nachádzajú sa v časti 
Definície – pozri strany xxxx až yyyy.

12-1. Hľadanie lopty;  Sledovanie lopty 

Pri hľadaní lopty kdekoľvek na ihrisku sa hráč môže dotknúť vysokej 
trávy, krovia, trstiny a podobného porastu alebo ho ohnúť, ale iba 
natoľko, aby mohol nájsť a identifikovať svoju loptu, za predpokladu, 
že sa tým nezlepší poloha lopty, priestor predpokladaného postoja, švihu 
alebo smeru hry.

Hráč nie je nevyhnutne oprávnený vidieť svoju loptu počas úderu.

Ak sa hráč domnieva, že lopta v prekážke je pokrytá voľnými prírodnými 
predmetmi alebo pieskom, hráč ich smie prehľadávať, odhrabať palicou 
alebo iným spôsobom odstrániť, ale len natoľko, aby videl časť lopty. Ak 
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ich odstráni príliš veľa, nie je to trestné, ale lopta sa musí znova prikryť 
tak, aby bola viditeľná iba jej časť. Ak sa pritom lopta pohne, nie je 
to trestné; lopta sa musí umiestniť na pôvodné miesto a ak je to nevy-
hnutné, znova prikryť.  Odstránenie voľných prírodných predmetov mimo 
prekážky, pozri pravidlo 23.

Ak sa lopta ležiaca v pôde v abnormálnom stave pri hľadaní náhodou 
pohne, nie je to trestné; lopta sa musí umiestniť na pôvodné miesto, 
pokiaľ si hráč nezvolí postup podľa pravidla 25-1b. Hráč aj po umiest-
není lopty na pôvodné miesto môže postupovať podľa pravidla 25-1, ak 
sa dá aplikovať.

Ak sa hráč domnieva, že lopta leží vo vode vodnej prekážky, môže na 
prehľadávanie použiť palicu alebo iný spôsob. Ak sa pritom lopta pohne, 
nie je to trestné. Lopta sa musí umiestniť na pôvodné miesto, pokiaľ si 
hráč nezvolí postup podľa pravidla 26-1. Pohnutie lopty nie je trestné, 
ak súvisí bezprostredne s jej hľadaním. Inak hráč dostane trest jedného 
trestného úderu podľa pravidla 18-2a.

TREST ZA PORUŠENIE PRAVIDLA 12-1:

Hra na jamky - strata jamky; Hra na rany - dva trestné údery.

12-2  Identifikácia lopty

Hráč je zodpovedný za to, že hrá svoju vlastnú loptu. Každý hráč by si 
mal označiť svoju loptu identifikačnou značkou. 

Mimo prekážky hráč z dôvodu identifikácie smie beztrestne zdvihnúť 
loptu, o ktorej sa domnieva, že mu patrí.

Pri hre na jamky musí hráč pred zdvihnutím lopty upovedomiť protihráča 
a pri hre na rany zapisovateľa alebo spoluhráča o svojom úmysle a označiť 
polohu lopty. Hráč môže potom zdvihnúť a identifikovať loptu, ak poskytne 
protihráčovi, zapisovateľovi alebo spoluhráčovi možnosť sledovať zdvihnutie 
lopty a jej umiestnenie na pôvodné miesto. Lopta nesmie byť očistená nad 
mieru potrebnú pre identifikáciu, ak sa zdvíha podľa pravidla 12-2. Ak hráč 
nedodrží akúkoľvek časť tejto procedúry alebo zdvihne loptu na identifiká-
ciu v prekážke, dostane trest jedného úderu.
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Ak je lopta jeho, musí ju vrátiť na pôvodné miesto. Ak tak neurobí, 
dostane všeobecný trest za porušenie pravidla 12-2 a nedostane žiaden 
ďalší trest podľa tohto pravidla.

*TREST ZA PORUŠENIE PRAVIDLA 12-2:

Hra na jamky - strata jamky; Hra na rany - dva trestné údery.

*Ak hráč dostane všeobecný trest za porušenie pravidla 12-2, nedo-
stane žiaden ďalší trest podľa tohto pravidla.

Pravidlo 13. Lopta sa hrá ako leží 

Definície

Všetky definované termíny sú vytlačené kurzívou a nachádzajú sa v časti 
Definície – pozri strany xxxx až yyyy.

13-1. Všeobecné pravidlo

Lopta sa musí hrať ako leží, pokiaľ v pravidlách nie je stanovené inak.

(Lopta posunutá z nehybnej polohy - pozri pravidlo 18).

13-2. Zlepšenie polohy lopty, priestoru zamýšľaného postoja, švihu alebo 
smeru hry

Hráč si nesmie zlepšiť alebo dovoliť zlepšiť:

• polohu lopty a jej pozíciu,

• priestor predpokladaného postoja alebo švihu,

• smer hry alebo jeho primerané predĺženie za jamku,

• priestor, v ktorom má spustiť alebo umiestniť loptu

akýmkoľvek z nasledujúcich spôsobov:

• posunutím, ohnutím alebo odlomením niečoho rastúceho alebo upev-
neného (vrátane nepohyblivých zábran a predmetov označujúcich 
hranice ihriska),
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• vytváraním alebo vyrovnaním nepravidelností povrchu,

• odstránením alebo stlačením piesku, voľnej zeminy, opravených 
vyseknutých trsov alebo iného vyseknutia časti trávnika,

• odstránením rosy, srieňa alebo vody.

Hráč však nedostane trest, ak sa to stane v súvislosti so:

• správným zaujatím postoja,

• úderom alebo spätným pohybom palice pri náprahu alebo vykonaným 
úderom,

• vytváraním alebo odstraňovaním nerovností na povrchu odpalisku,

• odstraňovaním piesku a voľnej zeminy na jamkovisku alebo pri jeho 
oprave (pravidlo 16-1).

Palica sa môže priložiť k zemi len ľahko a nesmie sa na pôdu tlačiť.

Výnimka: Lopta v prekážke - pozri pravidlo 13-4.

13-3. Budovanie postoja

Pri zaujímaní postoja má hráč právo postaviť sa pevne na zem, postave-
nie si však nesmie budovať.

13-4. Lopta v prekážke; zakázané postupy

S výnimkou prípadov stanovených pravidlami hráč pred úderom do lopty v 
prekážke (či už ide o pieskovisko alebo vodnú prekážku) alebo po zdvihnutí 
lopty z prekážky, do ktorej lopta bude spustená alebo umiestnená, nesmie:

a. skúšať stav danej alebo inej podobnej prekážky,

b. dotknúť sa palicou alebo rukou pôdy v prekážke alebo vody vo vodnej 
prekážke,

c. dotknúť sa alebo odstrániť voľný prírodný predmet, ktorý leží v pre-
kážke alebo sa jej dotýka.

Výnimky:

1. Za predpokladu, že hráč neurobí nič, čo by predstavovalo skúšanie 
stavu prekážky alebo zlepšenie polohy lopty, nie je trestné, ak: (a) sa hráč 
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dotkne zeme v prekážke alebo vody vo vodnej prekážke pri páde alebo 
v snahe zabrániť pádu, pri odstraňovaní zábrany, pri meraní, hľadaní, 
zdvíhaní, umiestnení či vrátení lopty do pôvodnej polohy podľa ktorého-
koľvek pravidla, (b) odloží palice v prekážke.

2. Po odohraní úderu hráč alebo jeho nosič, a to aj bez poverenia hrá-
čom, môžu kedykoľvek uhladiť piesok alebo pôdu v prekážke. Ak lopta 
stále leží v prekážke alebo je z nej zvihnutá a môže byť do nej umiest-
nená alebo spustená, nesmie byť urobené nič, čo zlepší polohu lopty a 
bude pomáhať hráčovi v ďalšej hre.

Poznámka: Hráč sa môže kedykoľvek, vrátane založenia za loptu a 
náprahu k úderu, dotknúť sa palicou alebo inak akejkoľvek zábrany alebo 
konštrukcie, ktorú súťažný výbor označil za integrálnu súčasť ihriska, ako 
aj trávy, krovia, stromu či iného porastu.

TREST ZA PORUŠENIE PRAVIDLA:

Hra na jamky - strata jamky; Hra na rany - dva trestné údery.

(Hľadanie lopty - pozri pravidlo 12-1).

(Úľava ak je lopta vo vodnej prekážke - pozri pravidlo 26)

Pravidlo 14. Udieranie lopty

Definície

Všetky definované termíny sú vytlačené kurzívou a nachádzajú sa v časti 
Definície – pozri strany xxxx až yyyy.

14-1. Lopta sa musí riadne udrieť

Lopta sa musí riadne udrieť hlavicou palice a nesmie sa postrkovať, 
vyškrabávať alebo podoberať. 
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14-2. Pomoc

Pri údere hráč nesmie:

a. prijať fyzickú pomoc alebo ochranu pred prírodnými živlami, 

b. dovoliť svojmu nosičovi, partnerovi alebo jeho nosičovi stáť za loptou 
na osi alebo blízko predĺženej osi smeru hry alebo dráhy patu.

TREST ZA PORUŠENIE PRAVIDLA 14-1 a 14-2:

Hra na jamky - strata jamky; Hra na rany - dva trestné údery.

14-3. Umelé pomôcky a nezvyčajný výstroj

R&A si vyhradzje právo kedykoľvek zmeniť pravidlá, týkajúce sa použí-
vania umelých pomôcok a nezvyčajného výstroja a urobiť alebo zmeniť 
výklad k týmto pravidlám.

Ak má hráč pochybnosti, či použitím daného predmetu neporuší pravi-
dlo 14-3, mal by konzultovať s R&A. 

Výrobca môže predložiť R&A prototyp predmetu, ktorý sa má vyrábať, 
na posúdenie, či jeho použitím v priebehu súťažného kola hráč neporuší 
pravidlo 14-3. Prototyp sa stane majetkom R&A na referenčné účely. 
Ak výrobca nepredloží prototyp pred začatím výroby alebo uvedením 
výrobku na trh, podstupuje riziko, že použitie výrobku bude v rozpore 
s pravidlami. 

Ak pravidlá neurčujú inak, hráč v priebehu súťažného kola nesmie použí-
vať nijaké umelé pomôcky a nezvyčajný výstroj:

a. ako pomoc pri údere alebo pri hre,

b. na odhad alebo meranie vzdialenosti a iných podmienok, ktoré by 
mohli ovplyvniť jeho hru,

c. ako pomoc pri držaní palice, s výnimkou:

(1) nosenia hladkých rukavíc,

(2) živice, práškovej kriedy a prostriedkov na osušenie alebo navlhče-
nie,

(3) uteráka alebo vreckovky omotanej okolo rukoväte.



70 71

TREST ZA PORUŠENIE PRAVIDLA 14-3:

Diskvalifikácia.

14-4. Viacnásobné udretie lopty

Ak hráč v priebehu zahrania úderu udrie loptu viac ako raz, ráta sa mu 
úder a jedna trestná rana, takže urobil celkom dva údery.

14-5. Hra loptou v pohybe

Hráč nesmie hrať úder, pokiaľ je jeho lopta v pohybe. 

Výnimky:

Lopta padajúca z týčka - pravidlo 11-3.

Viacnásobné udretie lopty - pravidlo 14-4. 

Lopta pohybujúca sa vo vode - pravidlo 14-6.

Ak sa lopta pohne, až keď hráč začne úder alebo náprah pre úder, hráč 
nedostane trest podľa pravidla za hru loptou v pohybe, nie je však oslo-
bodený od trestu podľa nasledujúcich pravidiel:

Lopta v nehybnej polohe pohnutá hráčom - pravidlo 18-2a.

Lopta v nehybnej polohe pohnutá po založení za loptu - pravidlo 18-2b.

(Lopta zámerne vychýlená alebo zastavená hráčom, partnerom alebo 
nosičom - pozri pravidlo 1-2).

14-6. Lopta pohybujúca sa vo vode

Ak sa lopta pohybuje vo vode vodnej prekážky, hráč môže beztrestne 
zahrať úder, nesmie však čakať na zlepšenie polohy lopty pôsobením 
vetra alebo vody. Ak sa hráč rozhodne uplatniť pravidlo 26, loptu pohy-
bujúcu sa vo vode vodnej prekážky môže zdvihnúť.

TREST ZA PORUŠENIE PRAVIDLA 14-5 a 14-6:

Hra na jamky - strata jamky; Hra na rany - dva trestné údery.
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Pravidlo 15. Nahradená lopta; Nesprávna lopta; 

Definície

Všetky definované termíny sú vytlačené kurzívou a nachádzajú sa v časti 
Definície – pozri strany xxxx až yyyy.

15-1. Všeobecné pravidlo

Hráč musí dohrať jamku s loptou, ktorú dal do hry z odpaliska ak loptu 
nestratil, nezahral za hranice ihriska alebo nenahradil inou bez ohľadu na 
to, či náhrada bola alebo nebola možná (pozri pravidlo 15-2). Ak hráč 
hral nesprávnu loptu, pozri pravidlo 15-3.

15-2. Nahradená lopta

Hráč môže nahradiť loptu, ak pravidlo umožňuje hráčovi hrať, spustiť 
alebo umiestniť inú loptu, s ktorou dokončí jamku. Nahradená lopta sa 
stáva loptou v hre.

Ak hráč nahradí svoju loptu v rozpore s pravidlami, táto lopta nie je 
nesprávnou loptou; stáva sa loptou v hre. Ak svoj omyl nenapraví podľa 
ustanovení pravidla 20-6 a zahrá úder s nesprávnou loptou, dostane trest 
podľa príslušného pravidla a v hre na rany musí dohrať jamku nahradenou 
loptou.

(Hra z nesprávneho miesta - pozri pravidlo 20-7).

15-2. Nesprávna lopta

a. Hra na jamky

Ak hráč zahrá úder nesprávnou loptou, ktorá nie je v prekážke, stráca 
jamku. 

Ak hráč zahrá v prekážke úder nesprávnou loptou, nie je to trestné. 
Všetky údery zahrané v prekážke nesprávnou loptou sa do výsledku hráča 
nezapočítavajú. Ak nesprávna lopta patrí inému hráčovi, jej vlastník ju 
musí vrátiť na miesto, z ktorého bola nesprávna lopta najprv odohraná. 
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Ak si hráč s protihráčom v priebehu hrania jamky vymenia lopty, stráca 
jamku ten, kto hral ako prvý nesprávnou loptou inde, ako na prekážke. Ak 
to nie je možné zistiť, dohrá sa jamka vymenenými loptami. 

b. Hra na rany

Ak hráč zahrá úder alebo viac úderov nesprávnou loptou inde ako v pre-
kážke, potrestá sa dvoma trestnými údermi.

Ak hráč zahrá v prekážke úder nesprávnou loptou, nie je to trestné. 
Všetky údery zahrané v prekážke nesprávnou loptou sa do výsledku 
hráča nezapočítavajú.

Hráč musí napraviť svoju chybu tým, že pokračuje v hre správnou loptou 
alebo postupuje podľa pravidiel. Ak svoju chybu nenapraví pred zahra-
ním úderu z nasledujúceho odpaliska alebo v prípade poslednej jamky 
kola neoznámi svoj úmysel napraviť chybu pred opustením jamkoviska, 
musí byť diskvalifikovaný.

Údery zahrané nesprávnou loptou sa do hráčovho výsledku nezapočíta-
vajú.

Ak nesprávna lopta patrí inému hráčovi, jej majiteľ si ju musí umiestniť na 
miesto, z ktorého bola nesprávna lopta najprv odohraná.

(Miesto, na ktoré sa má lopta umiestniť sa zmenilo - pozri pravidlo 20-
3b).

(Miesto sa nedá určiť - pozri pravidlo 20-3c).
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JAMKOVISKO

Pravidlo 16. Jamkovisko

Definície
Všetky definované termíny sú vytlačené kurzívou a nachádzajú sa v časti 
Definície  pozri strany xxxx až yyyy.

16-1. Všeobecné pravidlá

a. Dotknutie sa dráhy patu
Dráhy patu sa nesmie dotknúť nikto, s výnimkou nasledujúcich prípa-
dov:
(1) hráč smie odstrániť voľné prírodné predmety bez toho, aby čokoľvek 
stláčal;
(2) hráč pri založení za loptu smie priložiť palicu pred loptu, nesmie 
však nič stláčať; 
(3) pri meraní - pravidlo 18-6;
(4) pri zdvíhaní - pravidlo 16-1b;
(5) pri vtláčaní značky na označenie polohy lopty;
(6) pri oprave upchávky starej jamky alebo stôp po lopte na jamkovisku 
- pravidlo 16-1c;
(7) pri odstraňovaní pohyblivej zábrany - pravidlo 24-1.
(Označenie dráhy patu na jamkovisku - pozri pravidlo 8-2b).

b. Zdvihnutie lopty a čistenie lopty
Lopta na jamkovisku sa môže zdvihnúť a podľa potreby očistiť. 
Zdvihnutá lopta sa musí označiť pred zdvihnutím a musí sa vrátiť na 
pôvodné miesto (pozri pravidlo 20-1).

c. Oprava upchávky starej jamky, stôp po lopte a iných poškodení
Hráč smie opraviť upchávku starej jamky alebo jamkovisko poškodené 
dopadom lopty bez ohľadu na to, či jeho lopta leží na jamkovisku alebo 
nie. Ak pri oprave náhodou pohne loptu alebo značku, musí ju vrátiť na 
pôvodné miesto. Pohnutie lopty priamo pri opravovaní upchávky starej 
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jamky alebo jamkoviska, poškodeného dopadom lopty, nie je trestné. 
Inak hráč dostane trest jedného úderu podľa pravidla 18-2a.
Nijaké iné poškodenie jamkoviska sa nesmie opraviť, ak by to mohlo 
pomôcť hráčovi v ďalšej hre.

d. Skúšanie povrchu
V priebehu hry na jamke hráč nesmie skúšať povrch jamkoviska kotúľa-
ním lopty, zdrsňovaním alebo škrabaním jeho povrchu.

e. Postoj obkročmo alebo na dráhe patu
Na jamkovisku hráč nesmie hrať v postoji obkročmo vzhľadom na dráhu 
patu alebo jej predĺženia za loptu, ani sa jej nohou dotýkať.

f. Zahranie patu počas pohybu inej lopty na jamkovisku
Hráč nesmie zahrať pat, pokiaľ je iná lopta v pohybe po údere z jamko-
viska. Ak ho však zahrá, keď je na rade, nie je to trestné. 
(Zdvihnutie lopty prekážajúcej alebo pomáhajúcej pri hre počas pohybu 
inej lopty - pozri pravidlo 22).

TREST ZA PORUŠENIE PRAVIDLA 16-1:

Hra na jamky - strata jamky; Hra na rany - dva trestné údery.

(Postavenie nosiča alebo partnera - pozri pravidlo 14-2.)

(Nesprávne jamkovisko - pozri pravidlo 25-3.)

16-2. Lopta presahujúca okraj jamky
Ak lopta presahuje okraj jamky, hráčovi sa poskytne dostatok času, aby 
bez zbytočného zdržiavania pristúpil k jamke a ďalších 10 sekúnd, aby 
sa presvedčil, či lopta je v nehybnej polohe. Ak počas tejto doby lopta 
nespadne do jamky, považuje sa za loptu v nehybnej polohe. Ak lop-
ta náhodou spadne do jamky po tejto dobe, počíta sa, že ju tam hráč 
zahral svojím posledným úderom a k výsledku si musí pripočítať jeden 
trestný úder. Iný trest toto pravidlo neobsahuje. 
(Neodôvodnené zdržiavanie - pozri pravidlo 6-7.)
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Pravidlo 17. Vlajka

Definície
Všetky definované termíny sú vytlačené kurzívou a nachádzajú sa v časti 
Definície  pozri strany xxxx až yyyy.

17-1. Obsluhovanie, odstránenie alebo vztýčenie vlajky
Hráč môže dať pred úderom alebo počas neho pokyn na obsluhovanie, 
odstránenie alebo zdvihnutie vlajky, označujúcej polohu jamky.
Ak vlajka nebola pred hráčovym úderom obsluhovaná, odstránená alebo 
zdvihnutá, nesmie sa tak urobiť, ak hráč začne úder alebo jeho lopta je 
v pohybe a malo by to vplyv na pohyb lopty.

Poznámka 1: Ak je pred úderom vlajka v jamke, predpokladá sa, že kto-
koľvek stojí blízko jamky počas úderu, obsluhuje vlajku.
Poznámka 2: Ak pred úderom  ktokoľvek obsluhuje, odstráni alebo 
zdvihne vlajku s vedomím hráča a ten nemá námietky, posudzuje sa to, 
akoby sa to stalo z jeho poverenia.
Poznámka 3: Ak ktokoľvek obsluhuje alebo zdvihne vlajku počas úderu, 
považuje sa to za obsluhovanie vlajky, pokiaľ sa lopta nezastaví.

17-2. Nedovolené obsluhovanie
Keď protihráč, jeho nosič v hre na jamky alebo spoluhráč a jeho nosič v 
hre na rany bez poverenia alebo bez jeho vedomia odstránia, zdvihnú 
alebo obsluhujú vlajku počas úderu alebo počas pohybu lopty a táto 
skutočnosť by mala vplyv na pohyb lopty, protihráč alebo spoluhráč 
dostane príslušný trest.

* TREST ZA PORUŠENIE PRAVIDLA 17-1 alebo 17-2 :

Hra na jamky - strata jamky; Hra na rany - dva trestné údery.

*Ak pri porušení pravidla 17-2 v hre na rany hráčova lopta zasiahne 
vlajku, osobu držiacu vlajku alebo niečo, čo má táto osoba v ruke, hráč 
nedostane trest. Ak bol úder odohraný z jamkoviska, tak neplatí, lopta 

sa musí vrátiť na pôvodné miesto a znova odohrať.
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17-3. Zasiahnutie vlajky alebo obsluhovateľa loptou 
Hráčova lopta nesmie zasiahnuť:
a. Vlajku obsluhovanú, odstraňovanú alebo vztyčovanú;
b. Osobu obsluhujúceho alebo držiacu vlajku;
c. Neobsluhovanú vlajku v jamke, ak sa lopta hrala z jamkoviska.

TREST ZA PORUŠENIE PRAVIDLA 17-3:

Hra na jamky - strata jamky; Hra na rany - dva trestné údery a lopta sa 
musí hrať ako leží.

17-4. Lopta opierajúca sa o vlajku
Ak je vlajka v jamke a lopta sa o ňu opiera a nie je ešte celým objemom 
v jamke, hráč alebo ním poverená osoba môže vlajkou pohnúť alebo ju 
odstrániť. Ak pri tom lopta spadne do jamky, posudzuje sa to, ako by 
ju tam hráč zahral posledným  úderom. V opačnom prípade, ak bola 
pritom lopta pohnutá, musí sa umiestniť beztrestne na okraj jamky.

POHNUTÁ, ODCHÝLENÁ ALEBO 
ZASTAVENÁ LOPTA

Pravidlo 18. Lopta pohnutá z nehybnej polohy

Definície 
Všetky definované termíny sú vytlačené kurzívou a nachádzajú sa v časti 
Definície  pozri strany xxxx až yyyy.

18-1. Pohnutie lopty vonkajším vplyvom
Nie je trestné, ak sa lopta v nehybnej polohe pohne vonkajším vplyvom, 
musí sa však pred úderom  položiť na pôvodné miesto.
(Lopta v nehybnej polohe pohnutá inou loptou - pozri pravidlo 18-5.)

18-2. Lopta pohnutá hráčom, partnerom, nosičom alebo výstrojom
a. Všeobecné pravidlá
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Ak je lopta v hre a:
(1). hráč, jeho partner alebo niektorý z ich nosičov ju zdvihne alebo 
pohne, úmyselne sa jej dotkne (s výnimkou dotyku palicou pri založení 
za loptu) alebo ju uvedie do pohybu v rozpore s pravidlami,
(2) uvedie ju do pohybu výstroj hráča alebo jeho partnerov,
hráč sa potrestá jedným trestným úderom. Lopta sa musí umiestniť na 
pôvodné miesto, ak sa nepohla potom, ako hráč začal úder, náprah na 
úder a zahral úder.
Podľa pravidiel nie je trestné, ak hráč náhodou pohne loptou za nasle-
dujúcich okolností:
-       pri hľadaní lopty v prekážke pri zakrytí voľnými prírodnými 

predmetmi alebo pieskom, v pôde v  abnormálnom stave alebo pri 
hľadaní vo vode vodnej prekážky - pravidlo 12-1,

-       pri oprave upchávky starej jamky alebo stôp po lopte - pravidlo 
16-1c,

-       pri meraní - pravidlo 18-6,
-       pri zdvíhaní lopty v súlade s pravidlami - pravidlo 20-1,
-       pri umiestnení alebo nahradení lopty v súlade s pravidlami - pravi-

dlo 20-3a,
-       pri odstraňovaní voľných prírodných predmetov na jamkovisku - pra-

vidlo 23-1,
-       pri odstraňovaní pohyblivej zábrany - pravidlo 24-1.

b. Lopta pohnutá po založení
Ak sa lopta v hre pohne po založení (inak ako v dôsledku úderu), posu-
dzuje sa to, ako keby ňou pohol hráč a trestá sa jedným trestným úde-
rom. Lopta sa musí umiestniť na pôvodné miesto, ak sa nepohla potom, 
ako hráč začal úder, náprah na úder a zahral úder.

18-3. Pohnutie lopty protihráčom, nosičom alebo výstrojom pri jamkovej hre
a. Pri hľadaní
Ak hráčovou loptou pri hľadaní pohne, dotkne sa jej alebo spôsobí jej 
pohyb protihráč, jeho nosič alebo výstroj, nie je to trestné. Pohnutá lopta 
sa musí umiestniť na pôvodné miesto.
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b. Za iných okolností
Ak protihráč, jeho nosič alebo výstroj pohne loptu, úmyselne sa jej 
dotkne alebo spôsobí jej pohyb za iných okolností ako pri hľadaní, 
pokiaľ pravidlá nestanovujú inak, protihráč sa potrestá jedným trestným 
úderom. Pohnutá lopta sa musí umiestniť na pôvodné miesto.
(Hra nesprávnou loptou - pozri pravidlo 15-2).
(Posunutie lopty pri meraní - pozri pravidlo 18-6).

18-4. Pohnutie lopty spoluhráčom, nosičom alebo výstrojom pri hre na 
rany
Ak hráčovou loptou pohne, dotkne sa jej alebo spôsobí jej pohyb spolu-
hráč, jeho nosič alebo výstroj, nie je to trestné.
Pohnutá lopta sa musí umiestniť na pôvodné miesto
(Hra nesprávnou loptou - pozri pravidlo 15-3).

18-5. Pohnutie lopty inou loptou
Ak loptou v hre, ktorá je v nehybnej polohe, pohne iná lopta, pohybujúca 
sa po údere, lopta sa musí vrátiť na pôvodné miesto.

18-6. Lopta pohnutá pri meraní
Ak sa lopta alebo značka na označenie miesta lopty pohne pri meraní 
vzdialenosti podľa pravidiel, tak sa lopta alebo značka vrátia na pôvod-
né miesto. Za predpokladu, že sa to stalo v súlade s meraním podľa 
pravidiel, nie je to trestné. Inak platia ustanovenia pravidla 18-2a, 18-3b 
alebo 18-4.

*TREST ZA PORUŠENIE PRAVIDLA:

Hra na jamky - strata jamky; Hra na rany - dva trestné údery.

*Ak hráč nesplní povinnosť vrátiť loptu na pôvodné miesto, potrestá sa 
všeobecným trestom za porušenie pravidla 18. Nedostane nijaký ďalší 
trest podľa tohto pravidla, okrem prípadu nesprávne nahradenej lopty 

(pravidlo 15-2).

Poznámka 1: Ak loptu, ktorá sa má vrátiť na pôvodné miesto, nie je 
možné ihneď nájsť, môže sa nahradiť inou.
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Poznámka 2: Ak sa pôvodné miesto na umiestnenie lopty zmenilo 
- pozri pravidlo 20-3b.
Poznámka 3:  Ak sa nedá určiť miesto, na ktoré sa má lopta umiestniť 
- pozri pravidlo 20-3c.

Pravidlo 19. Lopta v pohybe vychýlená z dráhy 
alebo zastavená

Definície
Všetky definované termíny sú vytlačené kurzívou a nachádzajú sa v časti 
Definície  pozri strany xxxx až yyyy.

19-1. Vonkajším vplyvom
Ak je lopta v pohybe vychýlená z dráhy alebo ju zastaví vonkajší vplyv, je 
to náhodný vplyv a lopta sa musí hrať beztrestne ako leží, s výnimkou:
a. Ak lopta v pohybe po údere mimo jamkoviska zastane na vonkajšom 
vplyve, pohybujúcom sa či živom alebo v ňom, hráč na hracej ploche či 
v prekážke musí loptu spustiť, na jamkovisku umiestniť čo najbližšie 
k miestu, kde sa vonkajší vplyv nachádzal, keď sa v ňom alebo na ňom 
lopta zastavila.
b. Ak po údere na jamkovisku bola lopta v pohybe vychýlená z dráhy 
alebo sa zastavila na pohybujúcom sa alebo živom vonkajšom vplyve (s 
výnimkou hmyzu alebo červa), úder sa zruší. Lopta sa musí umiestniť 
na pôvodné miesto a úder opakovať.
Ak loptu nie je možné ihneď nájsť, môže sa nahradiť inou.
(Lopta vychýlená z dráhy alebo zastavená inou loptou - pozri pravidlo 
19-5.)
Poznámka:  Ak rozhodca alebo súťažný výbor rozhodne, že lopta bola 
vonkajším vplyvom vychýlená alebo zastavená úmyselne, vzťahuje sa na 
hráča pravidlo 1-4. Ak je vonkajším vplyvom spoluhráč alebo jeho nosič, 
vzťahuje sa na spoluhráča pravidlo 1-2.

19-2 Hráčom, partnerom, nosičom alebo výstrojom
a. Hra na jamky
Ak je lopta náhodou vychýlená z dráhy alebo ju zastaví hráč, jeho part-
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ner, niektorý z ich nosičov alebo výstroj, hráč stráca jamku.
b. Hra na rany
Ak je lopta náhodou vychýlená z dráhy alebo ju zastaví hráč, jeho part-
ner, niektorý z ich nosičov alebo výstroj, hráč sa potrestá dvoma trest-
nými údermi. Lopta sa musí hrať ako leží, s výnimkou, keď zapadne 
do ich odevu alebo výstroja. V tom prípade hráč musí na hracej ploche 
alebo na prekážke loptu spustiť a na jamkovisku umiestniť čo najbližšie 
k miestu, na ktorom sa predmet nachádzal, keď do neho lopta zapadla.
Výnimka: Spustená lopta - pozri pravidlo 20-2a.
(Lopta úmyselne vychýlená z dráhy alebo zastavená hráčom - pozri 
pravidlo 1-2.)

19-3. Protihráčom, jeho nosičom alebo výstrojom v jamkovej hre
Ak je lopta náhodou vychýlená z dráhy alebo ju zastaví protihráč, jeho 
nosič alebo výstroj, nie je to trestné. Hráč môže pred zahraním ďalšieho 
úderu ktoroukoľvek stranou beztrestne opakovať úder z miesta čo naj-
bližšieho k miestu, z ktorého bola pôvodná lopta naposledy odohraná 
(pozri pravidlo 20-5) alebo môže hrať loptu ako leží. Ak sa lopta zasta-
vila na odeve alebo výstroji protihráča alebo jeho nosiča, hráč na hracej 
ploche alebo v prekážke môže loptu spustiť, na jamkovisku umiestniť čo 
najbližšie k miestu, na ktorom sa predmet nachádzal, keď do neho lopta 
zapadla. 
Výnimka: Lopta zasiahne obsluhu vlajky - pozri pravidlo 17-3b.
(Lopta úmyselne vychýlená z dráhy alebo zastavená protihráčom alebo 
jeho nosičom - pozri pravidlo 1-2)

19-4. Spoluhráčom, nosičom alebo výstrojom pri hre na rany
Pozri pravidlo 19-1, týkajúce sa lopty vychýlenej z dráhy vonkajším 
vplyvom.

19-5. Inou loptou
a) Loptou v nehybnej polohe
Ak je lopta v pohybe po údere vychýlená z dráhy alebo ju zastaví lopta 
v hre v nehybnej polohe, hráč musí hrať loptu ako leží. V hre na jamky
 to nie je trestné. V hre na rany to nie je trestné, pokiaľ obe lopty pred 
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úderom neležia na jamkovisku. V tom prípade sa hráč potrestá dvoma 
trestnými údermi.
b) Loptou v pohybe
Ak je lopta v pohybe po údere vychýlená z dráhy alebo ju zastaví iná 
lopta v pohybe po údere, hráč ju musí hrať ako leží. Pokiaľ hráč nepo-
rušil pravidlo 16-1f, nie je to trestné, inak by dostal trest za porušenie 
tohto pravidla.
Výnimka:  Ak je lopta po údere na jamkovisku v pohybe, je druhá lopta 
v pohybe vonkajším vplyvom - pozri pravidlo 19-1b.

TREST ZA PORUŠENIE PRAVIDLA :

Hra na jamky - strata jamky; Hra na rany - dva trestné údery.

ÚĽAVY A POSTUP PRI ÚĽAVÁCH

Pravidlo 20.  Zdvihnutie, spustenie a umiestnenie
lopty, hra z nesprávneho miesta

Definície
Všetky definované termíny sú vytlačené kurzívou a nachádzajú sa v časti 
Definície  pozri strany xxxx až yyyy.

20-1. Zdvihnutie a označenie polohy lopty
Loptu podľa pravidiel môže zdvihnúť hráč, jeho partner alebo iná, 
hráčom poverená osoba. Za akékoľvek porušenie pravidiel  je v každom 
takom prípade zodpovedný hráč.
Pozícia lopty sa pred zdvihnutím musí označiť podľa pravidla pred-
pisujúceho vrátenie lopty na pôvodné miesto. Ak hráč polohu lopty 
neoznačí, potrestá sa jedným trestným úderom a loptu musí umiestniť 
na pôvodné miesto. Ak loptu nevráti na pôvodné miesto, hráč je potres-
taný všeobecným trestom za porušenie tohto pravidla, netrestá sa však 
nijakým ďalším trestom podľa pravidla 20-1.
Ak sa lopta alebo značka pri zdvihnutí v súlade s pravidlami ale-
bo pri označovaní jej polohy náhodou pohne, musí sa vrátiť na pôvodné 
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miesto. Pokiaľ sa lopta alebo značka posunula v priamej súvislosti 
s vlastným aktom zdvihnutia lopty alebo označenia jej polohy, nie je to 
trestné. Inak je hráč potrestaný jedným trestným úderom podľa tohto 
pravidla alebo podľa pravidla 18-2a.
Výnimka: Ak je hráč potrestaný za porušenie pravidla 5-3 alebo 12-2, 
ďalší trest podľa pravidla 20-1 sa mu neukladá.

Poznámka: Poloha lopty, ktorá sa má zdvihnúť, sa musí označiť polo-
žením značky, malej mince alebo iného podobného predmetu tesne za 
loptu. Ak značka prekáža pri hre, postoji alebo údere inému hráčovi, 
premiestni sa nabok o jednu alebo viac dĺžok hlavy golfovej palice.

20-2. Spustenie a opakované spustenie lopty
a) Kto a ako má spustiť loptu
Loptu, ktorá sa má podľa pravidiel spustiť, musí spustiť sám hráč. Hráč stojí 
vzpriamene, drží loptu vo vystretej ruke vo výške ramien a spustí ju. Ak 
loptu spustí iná osoba alebo sa spustí iným spôsobom a omyl sa nenapraví 
podľa pravidla 20-6, hráč sa potrestá jedným trestným úderom.
Ak sa lopta dotkne hráča, jeho partnera, niektorého z ich nosičov alebo 
ich výstroja pred dopadom alebo po dopade na ihrisko, spustí sa beztrest-
ne znova. Počet pokusov za týchto okolností nie je obmedzený. 
(Ovplyvnenie polohy alebo pohybu lopty - pozri pravidlo 1-2.)
b) Kde spustiť loptu
Ak sa má lopta spustiť čo najbližšie k určitému miestu, nesmie sa spustiť 
bližšie k jamke ako toto miesto. Ak ho hráč presne nepozná, musí ho 
odhadnúť.
Spustená lopta musí dopadnúť na časť ihriska, ktorú predpisuje prísluš-
né pravidlo. Ak nie je takto spustená, platia pravidlá 20-6 a 20-7.
c) Kedy sa opakuje spustenie lopty
Lopta sa môže beztrestne spustiť znova, ak sa:
(1) zakotúľa do prekážky a zastaví sa v nej;
(2) vykotúľa z prekážky a zastaví sa mimo nej;
(3) zakotúľa na jamkovisko a zastaví sa na ňom;
(4) zakotúľa a zastaví sa mimo hraníc ihriska;
(5) zakotúľa a zastaví sa v polohe, v ktorej nastane rovnaká situácia, 
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pri ktorej hráč uplatňoval úľavu podľa pravidla 24-2b (nepohyblivá 
závada) alebo podľa pravidla 25-1 (abnormálny stav pôdy), pravidla 
25-3 (nesprávne jamkovisko) alebo miestneho pravidla (pravidlo 33-8a) 
alebo sa zakotúľa späť do priehlbiny, z ktorej bola zdvihnutá podľa pra-
vidla 25-2 (zaborená lopta);
(6) zakotúľa a zastaví sa ďalej ako dve dĺžky palice od miesta, kde sa 
prvý raz dotkla ihriska;
(7) zakotúľa a zastaví sa bližšie k jamke ako:
(a) jej pôvodná alebo predpokladaná poloha (pozri pravidlo 20-2b), 
pokiaľ pravidlá nestanovujú inak;
(b) leží najbližší bod úľavy alebo maximálne dostupnej úľavy (pravidlo 
24-2, 25-1 alebo 25-3) ;
(c) leží bod, v ktorom pôvodná lopta naposledy prešla cez okraj vodnej 
prekážky alebo postrannej vodnej prekážky (pravidlo 26-1).
Ak sa lopta pri opakovanom spustení zakotúľa do niektorej z uvedených 
polôh, musí sa umiestniť čo najbližšie k miestu, kde sa pri opakova-
nom spustení prvý raz dotkla ihriska.
Ak sa lopta, ktorá sa má opakovane spustiť alebo umiestniť podľa tohto 
pravidla, nedá hneď nájsť, môže sa nahradiť inou.
Poznámka: Ak sa spustená alebo opakovane spustená lopta zastaví a 
náhodou sa opäť pohne, musí sa hrať ako leží, pokiaľ sa neuplatnia 
ustanovenia niektorého iného pravidla.

20-3. Umiestnenie a umiestnenie na pôvodné miesto
a) Kto a kde umiestni loptu
Loptu, ktorá sa má umiestniť podľa pravidiel, musí umiestniť hráč alebo 
jeho partner. 
Loptu, ktorá sa má umiestniť na pôvodné miesto, musí vrátiť hráč, jeho 
partner alebo osoba, ktorá ju zdvihla alebo ňou pohla. Za porušenie 
pravidiel je vo všetkých prípadoch zodpovedný hráč. 
Ak sa pri svojom umiestnení alebo vrátení lopta alebo značka náhodou 
posunie, musí sa vrátiť na pôvodné miesto. Pokiaľ k posunu príde v pria-
mej súvislosti so svojím umiestnením alebo vrátením a odstraňovaním 
značky, nie je to trestné. Inak sa hráč potrestá jedným trestným úderom 
podľa pravidla 18-2a alebo 20-1.
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b) Zmena miesta, na ktoré sa má lopta umiestniť alebo vrátiť
Ak sa pôvodná poloha, do ktorej sa má lopta umiestniť alebo vrátiť 
zmení, potom:
(1) mimo prekážky sa lopta  musí umiestniť na najbližšie miesto, čo 
najväčšmi podobné pôvodnému, ktoré nie je od pôvodného miesta ďalej 
ako jedna dĺžka palice, nie je bližšie k jamke a neleží v prekážke,
(2) vo vodnej prekážke sa lopta musí umiestniť v súlade s vyššie uvede-
ným odsekom s tým, že lopta sa musí umiestniť vo vodnej prekážke,
(3) v pieskovisku sa vytvorí pôvodná poloha, miesto čo najbližšie pred-
chádzajúcej a lopta sa umiestni na toto miesto.
c) Miesto sa nedá určiť
Ak sa miesto na umiestnenie alebo vrátenie lopty nedá určiť, potom:
(1) na hracej ploche sa lopta musí spustiť čo najbližšie k pôvodnému 
miestu, ale nie v prekážke alebo na jamkovisku,
(2) v prekážke sa lopta musí spustiť opäť v prekážke, čo najbližšie k pô-
vodnému miestu,
(3) na jamkovisku sa lopta musí umiestniť čo najbližšie k pôvodnému 
miestu, ale nie v prekážke.
Výnimka: Ak po obnovení prerušenej hry (pravidlo 6-8d) nie je možné 
určiť pôvodné miseto, tak bude odhadnuté a lopta sa umiestni na toto 
miesto.
d) Ak lopta nezastane na mieste
Ak lopta neostane stáť na mieste, na ktoré bola umiestnená, umiestni sa 
beztrestne znova. Ak opäť neostane na mieste:
(1) ak lopta neleží v prekážke, umiestni sa na najbližšie miesto, na kto-
rom ostane nehybná, ale nie bližšie k jamke ani v prekážke,
(2) v prekážke sa musí umiestniť opäť v prekážke na najbližšie miesto, 
kde ostane nehybná, ale nie bližšie k jamke.
Ak lopta ostane na mieste, na ktoré bola umiestnená a náhodne sa opäť 
pohne, nie je to trestné a lopta sa musí hrať ako leží, pokiaľ sa neuplatnia 
ustanovenia niektorého iného pravidla. 

TREST ZA PORUŠENIE PRAVIDLA 20-1, 20-2 alebo 20-3:

Hra na jamky - strata jamky; Hra na rany - dva trestné údery.
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20-4. Kedy je spustená alebo umiestnená lopta v hre
Ak sa lopta v hre zdvihla, stáva sa opäť loptou v hre po spustení alebo 
umiestnení. Nahradená lopta sa stáva loptou v hre po spustení alebo 
umiestnení.
(Nesprávne nahradená lopta - pozri pravidlo 15-2.)
(Zdvihnutie nesprávne nahradenej, spustenej alebo umiestnenej lopty 
- pozri pravidlo 20-6.)

20-5. Ďalší úder z miesta predchádzajúceho úderu
Ak si hráč podľa pravidiel zvolí alebo mu pravidlá prikazujú hrať ďalší 
úder z miesta predchádzajúceho úderu, musí postupovať nasledovne:
a. Na odpalisku: Lopta sa musí hrať z odpaliska. Môže sa hrať z ľubo-
voľného miesta a môže sa položiť na týčko.
b. Na hracej ploche alebo v prekážke: Lopta sa musí spustiť.
c. Na jamkovisku: Lopta sa musí umiestniť.

TREST ZA PORUŠENIE PRAVIDLA 20-5:

Hra na jamky - strata jamky; Hra na rany - dva trestné údery.

20-6. Zdvihnutie nesprávne nahradenej, spustenej alebo umiestnenej 
lopty
Lopta, nevhodne nahradená, spustená alebo umiestnená na nesprávnom 
mieste alebo inak v rozpore s pravidlami, ktorá ešte nebola odohraná, sa 
môže beztrestne zdvihnúť a hráč musí použiť správny postup.

20-7. Hra z nesprávneho miesta
a. Všeobecné pravidlo
Hráč zahral s nesprávneho miesta, ak urobil úder s jeho loptou v hre:
(1) zahral úder, spustil alebo umiestnil loptu na takej časti ihriska, kde 
to pravidlá nedovoľujú;
(2) keď pravidlá vyžadujú, aby po spustení lopty opakoval spustenie 
alebo aby bola pohnutá lopta vrátená na pôvodné miesto.
Poznámka: Lopta hraná mimo odpaliska alebo z nesprávneho odpaliska 
- pozri pravidlo 11-4.
a) Hra na jamky
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Ak hráč zahrá úder loptu z nesprávneho miesta, stráca jamku.
b) Hra na rany
Ak hráč zahrá úder z nesprávneho miesta, dostane trest dvoch trestných 
úderov podľa príslušného pravidla. Musí dohrať jamku loptou zahranou 
z nesprávneho miesta, bez opravy chyby, za predpokladu, že sa nedopus-
til vážneho porušenia pravidel (pozri poznámku 1). 
Ak si hráč uvedomí hru z nesprávneho miesta a predpokladá, že by 
mohlo ísť o vážne porušenie pravidiel, musí pred zahraním úderu z ďal-
šieho odpaliska dohraťjamku druhou loptou spustenou alebo umiestne-
nou v súlade s pravidlami. Ak ide o poslednú jamku súťažného kola, pred 
opustením jamkoviska musí prehlásiť umysel, že chce dohrať jamku dru-
hou loptou, spustenou alebo umiestnenou v súlade s pravidlami.
Hráč musí svoj postup oznámiť súťažnému výboru pred odovzdaním 
výsledkovej karty, v opačnom prípade musí byť diskvalifikovaný. 
Súťažný výbor rozhodne, či sa hráč dopustil vážneho porušenia pravidiel. 
Ak áno, ráta sa výsledok dosiahnutý druhou loptou a hráč si musí k svoj-
mu výsledku prirátať dva trestné údery. Ak prišlo k vážnemu porušenie 
pravidiel a hráč svoju chybu uvedeným spôsobom nenapravil, musí byť 
diskvalifikovaný.

Poznámka 1: Za vážne porušenie príslušného pravidla sa považuje to, 
ak je súťažný výbor presvedčený, že hráč získal značnú výhodu hrou z 
nesprávneho miesta.
Poznámka 2: Ak hráč hrá druhú loptu podľa pravidla 20-7c a je rozhod-
nuté, že táto neplatí, všetky údery a trestné údery dosiahnuté druhou 
loptou sa rušia. Ak podľa pravidiel platí druhá lopta, rušia sa všetky 
údery dosiahnuté pôvodnou loptou z nesprávneho miesta, vrátane 
trestných úderov.

Pravidlo 21.  Čistenie lopty

Definície
Všetky definované termíny sú vytlačené kurzívou a nachádzajú sa v časti 
Definície  pozri strany xxxx až yyyy.
Lopta ležiaca na jamkovisku sa môže očistiť, keď bola zdvihnutá podľa 
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pravidla 16-1b. Inde sa zdvihnutá lopta môže očistiť s výnimkou:
a. ak sa zdvihla so zámerom zistiť, či je nespôsobilá na hru (pravidlo 
5-3),
b. ak sa zdvihla so zámerom identifikácie (pravidlo 12-2), vtedy sa môže 
očistiť len v rozsahu potrebnom na identifikáciu,
c. ak prekáža alebo napomáha hre (pravidlo 22).
Ak hráč očistí loptu počas hrania jamky, okrem prípadov povolených 
týmto pravidlom, potrestá sa jedným trestným úderom a zdvihnutú 
loptu musí vrátiť na pôvodné miesto. 
Ak hráč nesplní požiadavku vrátiť loptu na pôvodné miesto, potrestá sa 
za porušenie pravidla 20-3a, ale neuloží sa mu nijaký ďalší trest podľa 
pravidla 21.
Výnimka: Ak je hráč potrestaný za to, že nepostupoval v súlade s pravid-
lom 5-3, 12-2 alebo 22, ďalší trest podľa pravidla 21 sa mu neukladá.

Pravidlo 22.  Lopta pomáha alebo prekáža pri hre

Definície
Všetky definované termíny sú vytlačené kurzívou a nachádzajú sa v časti 
Definície  pozri strany xxxx až yyyy.

22-1. Lopta pomáha hre
Ak sa okrem prípadu, keď je lopta v pohybe, hráč sa domnieva, že by 
jeho lopta mohla pomáhať komukoľvek pri hre, môže:
a. zdvihnúť svoju loptu, ak ide o jeho loptu;
b. nechať zdvihnúť ktorúkoľvek loptu.
Lopta zdvihnutá podľa tohto pravidla sa musí vrátiť na pôvodné miesto 
(pozri pravidlo 20-3) Lopta nesmie byť očistená, ak neleží na jamkovis-
ku (pravidlo 21). 
Pri hre na rany ju hráč, od ktorého sa zdvihnutie lopty požaduje, môže 
radšej odohrať namiesto zdvihnutia.
Ak súťažný výbor v hre na rany zistí, že sa hráči dohodli, že nebudú 
zdvíhať lopty napomáhajúce hre, musí ich diskvalifikovať.

22-2. Lopta prekáža pri hre
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Ak sa okrem prípadu, keď je lopta v pohybe, hráč domnieva, že by mu 
akákoľvek lopta mohla prekážať pri hre, môže žiadať jej zdvihnutie.
Lopta zdvihnutá podľa tohto pravidla sa musí vrátiť na pôvodné miesto 
(pozri pravidlo 20-3). Lopta nesmie byť očistená, ak neleží na jamkovis-
ku (pravidlo 21).
Pri hre na rany ju hráč, od ktorého sa zdvihnutie lopty požaduje, môže 
radšej odohrať namiesto zdvihnutia.
Poznámka: Okrem prípadu, keď lopta leží na jamkovisku, hráč nesmie 
zdvihnúť loptu ak sa domnieva, že by mohla prekážať inému hráčovi. 
Ak hráč zdvihne loptu bez požiadania, dostane jeden trestný úder za 
porušenie pravidla 18-2a, nedostane však ďalší trest podľa pravidla 22.

TREST ZA PORUŠENIE PRAVIDLA:

Hra na jamky - strata jamky; Hra na rany - dva trestné údery..

Pravidlo 23. Voľné prírodné predmety

Definície
Všetky definované termíny sú vytlačené kurzívou a nachádzajú sa v časti 
Definície  pozri strany xxxx až yyyy.

23-1. Úľava
Každý voľný prírodný predmet sa môže beztrestne odstrániť, okrem prí-
padu, keď voľný prírodný predmet i lopta ležia v tej istej prekážke alebo 
sa jej dotýkajú.
Ak lopta leží kdekoľvek okrem jamkoviska a odstránenie voľného prírod-
ného predmetu spôsobí pohyb lopty, platí pravidlo 18-2a.
Ak sa pri odstraňovaní voľného prírodného predmetu na jamkovisku lopta 
alebo značka polohy lopty pohne, musí sa vrátiť na pôvodné miesto. 
V priamej súvislosti s postupom pri odstraňovaní voľného prírodného 
predmetu to nie je trestné. Inak hráč dostane jeden trestný úder podľa 
pravidla 18-2a.
Ak je lopta v pohybe, voľný prírodný predmet, ktorý by mohol ovplyvniť 
pohyb lopty, sa nesmie odstrániť.
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Poznámka: Ak lopta leží v prekážke, hráč sa nesmie dotýkať a hýbať 
akékoľvek voľné prírodné predmety ležiace alebo dotýkajúce sa tej istej 
prekážky.

TREST ZA PORUŠENIE PRAVIDLA:

Hra na jamky - strata jamky; Hra na rany - dva trestné údery.

(Hľadanie lopty v prekážke - pozri pravidlo 12-1.)

(Dotknutie sa dráhy patu - pozri pravidlo 16-1a.)

Pravidlo 24. Zábrany

Definície
Všetky definované termíny sú vytlačené kurzívou a nachádzajú sa v časti 
Definície  pozri strany xxxx až yyyy.

24-1. Pohyblivá zábrana
Hráč môže dostať z pohyblivej zábrany nasledujúcu beztrestnú úľavu:
a. Ak lopta neleží v zábrane alebo na nej, zábrana sa môže odstrániť. 
Ak sa lopta 
posunie, musí sa vrátiť na pôvodné miesto a nie je to trestné za predpo-
kladu, že sa to stalo v priamej súvislosti s odstraňovaním zábrany. Inak 
platí pravidlo 18-2a. 
b. Ak lopta leží v zábrane alebo na nej, môže sa beztrestne zdvihnúť 
a zábrana odstrániť. Lopta na hracej ploche alebo v prekážke sa musí 
spustiť a na jamkovisku umiestniť čo najbližšie k miestu, na ktorom v zá-
brane alebo na nej ležala, nie však bližšie k jamke. 
Lopta zdvihnutá podľa tohto pravidla sa môže očistiť.
Ak je lopta v pohybe, zábrana, ktorá by mohla ovplyvniť pohyb lopty sa 
nesmie odstrániť, okrem obsluhovanej vlajky a výstroja hráčov. 
Poznámka: Ak sa lopta, ktorá sa podľa tohto pravidla má spustiť alebo 
umiestniť, nedá hneď nájsť, môže sa nahradiť inou.

24-2. Nepohyblivá zábrana
a. Prekážanie
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Prekážanie nepohyblivou zábranou vzniká, keď lopta leží v zábrane, na 
nej alebo zábrana prekáža hráčovi v postoji alebo v priestore zamýšľané-
ho švihu. Ak lopta leží na jamkovisku, nepohyblivá zábrana prekáža aj 
vtedy, keď leží v dráhe patu. Inak prekážanie v smere hry samo o sebe 
podľa tohto pravidla nie je prekážaním.
b. Úľava
S výnimkou, keď lopta leží vo vodnej alebo postrannej vodnej  prekážke, 
môže hráč dostať beztrestnú úľavu z nepohyblivej zábrany nasledovne:
(1) Na hracej ploche: Ak lopta leží na hracej ploche, hráč musí loptu 
zdvihnúť a beztrestne spustiťna jednu dĺžku palice od najbližšieho bodu 
úľavy a nie bližšie k jamke ako tento bod. Najbližší bod úľavy nesmie 
byť v prekážke alebo na jamkovisku. Pri spustení lopty vo vzdialenosti 
jednej dĺžky palice od najbližšieho bodu úľavy sa musí najprv dotknúť 
ihriska v mieste, ktoré poskytuje úľavu od nepohyblivej zábrany a nie je 
v prekážke alebo na jamkovisku.
(2) V pieskovisku: Ak lopta leží v pieskovisku, hráč musí loptu zdvihnúť 
a spustiť nasledovne:
(a) Beztrestne v súlade s vyššie uvedeným odsekom (1) s tým, že 
najbližší bod úľavy musí byť v pieskovisku a lopta sa tiež musí spustiť 
v pieskovisku.
(b) S trestom jedného úderu mimo pieskoviska na spojnici pôvodnej 
polohy lopty a jamky, bez obmedzenia vzdialenosti miesta spustenia 
za pieskoviskom. 
(3) Na jamkovisku:  Ak lopta leží na jamkovisku, hráč musí loptu zdvih-
núť a beztrestne ju umiestniť na najbližší bod úľavy, ktorý nie je v prekáž-
ke. Najbližší bod úľavy môže byť mimo jamkoviska. 
(4) Na odpalisku  Ak lopta leží na odpalisku, hráč musí loptu zdvihnúť 
a beztrestne spustiť v súlade s odsekom (1).
Lopta zdvihnutá podľa tohto pravidla sa môže očistiť. 
(Lopta sa zakotúľa do polohy, v ktorej sú podmienky na uplatňovanie 
nároku na úľavu - pozri pravidlo 20-2c (5).
Výnimka: Hráč nemôže dostať úľavu podľa tohto pravidla, ak (a) jasným 
dôvodom nemožnosti zahrať úder je niečo iné ako nepohyblivá zábrana, 
(b) prekážanie nepohyblivou zábranou by nastalo len v dôsledku bezdô-
vodného, nenormálneho postoja, švihu alebo smeru hry.
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Poznámka 1: Ak lopta leží vo vodnej prekážke (vrátane postrannej vodnej 
prekážky), hráč nemá nárok na beztrestnú úľavu z prekážania nepohyb-
livou zábranou. Hráč musí hrať loptu ako leží alebo postupovať podľa 
pravidla 26-1.
Poznámka 2:  Ak sa lopta, ktorá sa má spustiť alebo umiestniť, nedá 
hneď nájsť, môže sa nahradiť inou.
Poznámka 3:  Súťažný výbor môže vydať miestne pravidlo, stanovujúce, 
že hráč musí určiť najbližší bod úľavy bez prechodu nad, cez alebo pod 
zábranou.

24-3. Lopta stratená v zábrane
Je otázkou skutkovej podstaty, či lopta stratená po údere smerom k ne-
pohyblivej zábrane je stratená v nej. Aby sa lopta považovala za stratenú 
v zábrane, musí o tom jestvovať primeraný dôkaz. Ak takého dôkazu 
niet, lopta sa musí považovať za stratenú a aplikovať pravidlo 27.

a. Lopta stratená v pohyblivej zábrane
Ak je lopta stratená v pohyblivej zábrane, hráč môže beztrestne odstrá-
niť zábranu. Loptu musí na hracej ploche a v prekážke spustiť, na jam-
kovisku položiťna mieste, kde lopta preťala vonkajšiu hranicu zábrany, 
ale nie bližšie k jamke.
b. Lopta stratená v nepohyblivej zábrane
Ak je lopta stratená v nepohyblivej zábrane, musí sa určiť miesto, kde 
lopta naposledy preťala okraj zábrany a na účely aplikovania tohto 
pravidla sa bude usudzovať, že leží na tomto mieste a hráč môže čerpať 
úľavu nasledovne:
(1) Na hracej ploche: Ak lopta vnikla do nepohyblivej zábrany na hra-
cej ploche, hráč ju môže beztrestne nahradiť inou a využiť úľavu podľa 
pravidla 24-2b(1).
(2) V pieskovisku: Ak lopta vnikla do nepohyblivej závady v pieskovisku, 
hráč ju môže beztrestne nahradiť inou a využiť úľavu podľa pravidla 
24-2b(2).
(3) Vo vodnej prekážke (vrátane postrannej vodnej prekážky): Ak lopta 
vnikla do nepohyblivej zábrany vo vodnej prekážke, hráč nemá nárok na 
beztrestnú úľavu a musí postupovať podľa pravidla 26-1.
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(4) Na jamkovisku: Ak lopta vnikla do nepohyblivej zábrany na jam-
kovisku, hráč ju môže beztrestne nahradiť inou a využiť úľavu podľa 
pravidla 24-2b(3).

TREST ZA PORUŠENIE PRAVIDLA:

Hra na jamky - strata jamky; Hra na rany - dva trestné údery.

Pravidlo 25.  Abnormálny stav pôdy; 
Zaborená lopta a nesprávne jamkovisko

Definície
Všetky definované termíny sú vytlačené kurzívou a nachádzajú sa v časti 
Definície  pozri strany xxxx až yyyy.

25-1. Abnormálny stav pôdy
a. Prekážanie
Prekážanie v podobe pôdy v abnormálnom stave nastáva, ak lopta leží 
v tejto pôde alebo sa jej dotýka alebo prekáža hráčovi v postoji alebo v 
priestore zamýšľaného švihu. Ak lopta leží na jamkovisku, prekážanie 
nastáva, ak je pôda v abnormálnom stave  v dráhe patu. Inak prekážanie 
v smere hry samo osebe podľa tohto pravidla nie je prekážaním.
Poznámka: Súťažný výbor môže vydať miestne pravidlo, že hráč nemá 
nárok na úľavu z  pôdy v abnormálnom stave pri zaujatí postoja. 
b) Úľava
S výnimkou, keď je lopta vo vodnej alebo postrannej vodnej prekážke, 
môže hráč získať úľavu z pôdy v abnormálnom stave nasledovne:
(1) Na hracej ploche: Ak lopta leží na hracej ploche, hráč musí loptu 
zdvihnúť a beztrestne spustiťna jednu dĺžku palice od najbližšieho bodu 
úľavy a nie bližšie k jamke ako tento bod. Najbližší bod úľavy nesmie byť 
v prekážke alebo na jamkovisku. Pri spustení lopty vo vzdialenosti jednej 
dĺžky palice od najbližšieho bodu úľavy, musí sa najprv dotknúť ihriska 
v mieste, ktoré poskytuje úľavu od pôdy v abnormálnom stave a nie je 
v prekážke alebo na jamkovisku.
(2) V pieskovisku: Ak lopta leží v pieskovisku, hráč musí loptu zdvihnúť 
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a spustiť nasledovne:
(a) Beztrestne v súlade s vyššie uvedeným odsekom (1) s tým, že najbliž-
ší bod úľavy musí byť v pieskovisku a lopta sa musí spustiť v pieskovisku 
alebo ak nie je možná úplná úľava, čo najbližšie miestu, kde leží lopta, 
na takej časti ihriska v pieskovisku, ktorá poskytuje maximálnu dostupnú 
úľavu z abnormáleho stavu pôdy;
(b) S trestom jedného úderu mimo pieskoviska na spojnici pôvodnej 
polohy lopty a jamky, bez obmedzenia vzdialenosti miesta spustenia 
za pieskoviskom.
(3) Na jamkovisku:  Ak lopta leží na jamkovisku, hráč musí loptu zdvih-
núť a beztrestne ju umiestniť na najbližší bod úľavy, ktorý nie je v pre-
kážke. Ak nie je možná úplná úľava, tak najbližší bod úľavy je ten, ktorý 
umožňuje čo najväčšiu možnú úľavu. Najbližší bod úľavy alebo miesto 
najväčšej možnej úľavy môže byť mimo jamkoviska.
(4) Na odpalisku  Ak lopta leží na odpalisku, hráč musí loptu zdvihnúť 
a beztrestne spustiť v súlade s odsekom (1).
Lopta zdvihnutá podľa pravidla 25-1b sa môže očistiť.
(Lopta sa zakotúľa späť do polohy, z ktorej hráč uplatňoval nárok na 
úľavu - pozri pravidlo 20-2c(5).
Výnimka:  Hráč nemá nárok na úľavu podľa pravidla 25-1 ak (a) jasným 
dôvodom nemožnosti zahrať úder je niečo iné ako pôda v abnormálnom 
stave alebo (b) prekážanie by nastalo len v dôsledku bezdôvodného 
abnormálneho postoja, švihu alebo smeru hry. 

Poznámka 1: Ak je lopta vo vodnej prekážke, (vrátane postrannej vodnej 
prekážky), hráč nemá nárok na beztrestnú úľavu z pôdy v abnormálnom 
stave. Hráč musí hrať loptu ako leží (ak to miestne pravidlá nezakazujú) 
alebo postupovať podľa pravidla 26-1.
Poznámka 2: Ak sa lopta, ktorá sa má spustiť alebo umiestniť podľa 
tohto pravidla, nedá hneď nájsť, môže sa nahradiť inou.

c. Stratená lopta
Je otázkou skutkovej podstaty, či lopta stratená po údere smerom k pôde 
v abnormálnom stave je v nej stratená. Aby sa lopta mohla považovať za 
stratenú v pôde v abnormálnom stave, musí na to jestvovať primeraný 
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dôkaz. Pri nedostatku dôkazu sa lopta musí považovať za stratenú podľa 
pravidla 27.
Ak je lopta stratená v pôde v abnormálnom stave, musí sa určiť miesto, 
kde lopta preťala naposledy jej hranicu a v zmysle uplatnenia tohto pra-
vidla sa bude predpokladať, že lopta leží na tomto mieste a hráč môže 
čerpať nasledovnú úľavu:
(1) Na hracej ploche: Ak lopta vnikla do pôdy v abnormálnom stave na 
hracej ploche, hráč ju môže beztrestne nahradiť inou a využiť úľavu podľa 
pravidla 25-1b(1).
(2) V pieskovisku: Ak lopta vnikla do pôdy v abnormálnom stave v  pies-
kovisku, hráč ju môže beztrestne nahradiť inou a využiť úľavu podľa 
pravidla 25-1b (2).
(3) Vo vodnej prekážke (vrátane postrannej vodnej prekážky): Ak lopta 
vnikla do pôdy v abnormálnom stave vo vodnej prekážke, hráč nemá nárok 
na beztrestnú úľavu a musí postupovať podľa pravidla 26-1.
(4) na jamkovisku:  Ak lopta vnikla do pôdy v abnormálnom stave na 
jamkovisku, hráč ju môže beztrestne nahradiť inou a využiť úľavu podľa 
pravidla 25-1b(3).

25-2. Zaborená lopta
Lopta zaborená kdekoľvek na hracej ploche vo vlastnej priehlbine na 
nízko pokosenej ploche sa môže beztrestne zdvihnúť, očistiť a spustiť 
čo najbližšie k pôvodnému miestu, nie však bližšie k jamke. Lopta sa 
po spustení musí najprv dotknúť časti ihriska na hracej ploche. „Nízko 
kosenou plochou sa rozumie každá časť ihriska, vrátane priechodov 
vysokým porastom, pokosených do výšky trávnika na dráhe alebo 
nižšie.

25-3. Nesprávne jamkovisko
a. Prekážanie
Prekážanie nesprávnym jamkoviskom nastáva, keď je lopta na nespráv-
nom jamkovisku. 
Prekážanie hráčovmu postoju alebo priestoru zamýšľaného švihu samo 
osebe nie je prekážaním podľa tohto pravidla.
b. Úľava
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Ak hráčova lopta leží na nesprávnom jamkovisku, hráč nesmie hrať loptu 
ako leží. Hráč musí beztrestne využiť nasledovnú úľavu:
Hráč musí zdvihnúť loptu a spustiťju vo vzdialenosti jednej dĺžky palice 
a nie bližšie k jamke ako najbližší bod úľavy. Najbližší bod úľavy nesmie 
byť v prekážke alebo na jamkovisku. Pri spustení lopty vo vzdialenosti 
jednej dĺžky palice od najbližšieho bodu úľavy sa musí najprv dotknúť 
ihriska v mieste, ktoré poskytuje úľavu od nesprávneho jamkoviska a nie 
je v prekážke alebo na jamkovisku. Lopta zdvihnutá podľa tohto pravidla 
sa môže očistiť.

TREST ZA PORUŠENIE PRAVIDLA:

Hra na jamky - strata jamky; Hra na rany - dva trestné údery.

Pravidlo 26.  Vodné prekážky 
(vrátane postranných vodných prekážok)

Definície
Všetky definované termíny sú vytlačené kurzívou a nachádzajú sa v časti 
Definície  pozri strany xxxx až yyyy.

26-1. Lopta vo vodnej prekážke
Je otázkou skutkovej podstaty, či lopta stratená po údere smerom k vod-
nej prekážke je stratená v nej alebo mimo vodnej prekážky. Aby sa lopta 
mohla považovať za stratenú v prekážke, musia na to jestvovať primerané 
dôkazy. Pri nedostatku dôkazov sa lopta musí považovať za stratenú 
podľa pravidla 27.
Ak lopta leží alebo je stratená vo vodnej prekážke (bez ohľadu na to, či 
leží vo vode alebo nie), hráč s pripočítaním jedného trestného úderu 
môže:
a. Zahrať loptu z miesta čo najbližšieho k miestu, z ktorého bola napo-
sledy odohraná pôvodná lopta (pozri pravidlo 20-5).
b. Spustiť loptu za vodnou prekážkou tak, aby bod, v ktorom pôvodná 
lopta naposledy prekročila okraj prekážky, ležal priamo na spojnici 
jamky a bodu spustenia lopty, pričom vzdialenosť spustenia lopty za 
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vodnou prekážkou nie je obmedzená.
c. Ďalšia možnosť prípustná iba vtedy, ak lopta naposledy prekročila 
okraj postrannej vodnej prekážky, je spustiť loptu mimo vodnej prekážky 
vo vzdialenosti dvoch dĺžok palice a nie bližšie k jamke (1) od bodu, 
v ktorom pôvodná lopta naposledy prekročila okraj vodnej prekážky 
alebo (2) od bodu na protiľahlom okraji vodnej prekážky, rovnako vzdia-
lenej od jamky.
Lopta sa môže zdvihnúť a očistiť pri postupe podľa tohto pravidla.
(Nedovolené postupy, ak je lopta v prekážke - pozri pravidlo 13-4)
(Lopta pohybujúca sa vo vode vodnej prekážky - pozri pravidlo 14-6)

26-2 Lopta hraná z vodnej prekážky
a. Lopta ostane v rovnakej alebo tej istej prekážke
Ak lopta zahraná z vodnej prekážky ostane po údere v tej istej ale-
bo inej vodnej prekážke, hráč môže:
(1) Postupovať podľa pravidla 26-1a. Ak sa hráč po spustení lopty v 

prekážke rozhodne nehrať spustenú loptu, môže:

(a) vo vzťahu k danej prekážke môže postupovať podľa pravidla 26-1b 
alebo ak je možné použiť pravidlo 26-1c, s pripočítaním ďalšieho 
trestného úderu;

(b) s pripočítaním ďalšieho trestného úderu hrať loptu čo najbližšie 
k miestu, z ktorého bol zahraný posledný úder mimo prekážky (pozri 
pravidlo 20-5).

(2) postupovať podľa pravidla 26-1b alebo, ak je to možné, podľa pra-
vidla 26-1c,

(3) s pripočítaním ďalšieho trestného úderu hrať loptu čo najbližšie k 
miestu, z ktorého bol zahraný posledný úder mimo vodnej prekážky 
(pozri pravidlo 20-5).

b. Lopta stratená, lopta, ktorá sa nedá hrať mimo prekážky alebo lopta 
za hranicami ihriska
Ak je lopta hraná z vodnej prekážky stratená alebo je prehlásená za 
nehrateľnú mimo prekážky alebo za hranicami ihriska, hráč po pripočí-
taní jedného trestnéhp úderu môže podľa pravidla 27-1 alebo 28a:
(1) Zahrať loptu z čo najbližšieho miesta v prekážke, z ktorého bola 
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pôvodná lopta naposledy odohraná (pozri pravidlo 20-5),
(2) Postupovať podľa pravidla 26-1b alebo, ak sa dá aplikovať, podľa 
pravidla 26-1c, s pripočítaním jedného trestného úderu predpísaného 
týmto pravidlom a ako vzťažný bod použiť miesto, kde pôvodná lopta 
naposledy prešla okrajom prekážky, predtým ako sa v nej zastavila, 
(3) S pripočítaním ďalšieho trestného úderu zahrať loptu čo najbližšie 
k miestu, z ktorého bola odohraný posledný úder mimo prekážky (pozri 
pravidlo 20-5).

Poznámka 1: Pri postupe podľa pravidla 26-2b hráč nemusí loptu spustiť 
podľa pravidla 27-1 alebo 28a. Ak loptu spustí, nie je povinný s ňou hrať. 
Môže postupovať alternatívne podľa odseku 26-2b(2) alebo 26-2b(3).
Poznámka 2: Ak je lopta hraná z vodnej prekážky mimo vodnej prekážky 
prehlásená za nehrateľnú, nič v pravidle 26-2b nebráni hráčovi, aby 
postupoval podľa pravidla 28b alebo 28c.

TREST ZA PORUŠENIE PRAVIDLA:

Hra na jamky - strata jamky; Hra na rany - dva trestné údery.

Pravidlo 27. Stratená lopta; 
Lopta za hranicou ihriska; Provizórna lopta
Definície
Všetky definované termíny sú vytlačené kurzívou a nachádzajú sa v časti 
Definície  pozri strany xxxx až yyyy.

27-1. Stratená lopta alebo lopta za hranicou ihriska
Ak je lopta stratená alebo je za hranicou ihriska, hráč s pripočítaním 
jedného trestného úderu musí hrať ďalší úder z miesta čo najbližšie k bo-
du, z ktorého hral naposledy pôvodnú loptu (pozri pravidlo 20-5).
Výnimky:
1. Ak jestvuje prijateľný dôkaz, že pôvodná lopta je stratená vo vodnej 
prekážke, hráč musí postupovať v súlade s pravidlom 26-1.
2. Ak jestvuje prijateľný dôkaz, že pôvodná lopta je stratená v nepohyb-
livej zábrane (pravidlo 24-3) alebo v pôde v abnormálnom stave (pravidlo 
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25-1c), hráč môže postupovať podľa aplikovateľného pravidla.

TREST ZA PORUŠENIE PRAVIDLA: 

Hra na jamky - strata jamky; Hra na rany - dva trestné údery.

27-2. Provizórna lopta
a. Postup
Ak môže byť lopta stratená mimo vodnej prekážky alebo je za hranicou 
ihriska, hráč pre ušetrenie času môže hrať provizórnu loptu v súlade 
s pravidlom 27-1. V hre na jamky musí hráč oznámiť protihráčovi a 
v hre na rany zapisovateľovi alebo spoluhráčovi, že mieni hrať provizórnu 
loptu a musí ju odohrať skôr, ako sa sám alebo jeho partner vydá hľadať 
pôvodnú loptu. 
Ak to neurobí a odohrá inú loptu, tá sa nepovažuje za provizórnu, ale 
s jedným trestným úderom a stratou vzdialenosti sa stáva loptou v hre 
(pravidlo 27-1); pôvodná lopta je stratená.
(Poradie v hre na odpalisku - pozri pravidlo 10-3).
b. Kedy sa stáva provizórna lopta loptou v hre
Hráč môže hrať provizórnu loptu, kým nedosiahne miesto, kde prav-
depodobne leží jeho pôvodná lopta. Ak zahrá úder provizórnou loptou 
z miesta, kde pravdepodobne leží jeho pôvodná lopta alebo z bodu, kto-
ré je bližšie k jamke ako toto miesto, pôvodná lopta sa považuje za strate-
nú a provizórna lopta sa stáva loptou v hre s trestom úderu a vzdialenosti 
(pravidlo 27-1).
Ak je pôvodná lopta stratená mimo vodnej prekážky alebo je za hranicou 
ihriska, provizórna lopta sa stáva loptou v hre s trestom úderu a vzdiale-
nosti (pravidlo 27-1).
Ak jestvuje prijateľný dôkaz, že pôvodná lopta je stratená vo vodnej 
prekážke, hráč musí postupovať v súlade s pravidlom 26-1.
Výnimka: Ak jestvuje prijateľný dôkaz, že pôvodná lopta je stratená 
v zábrane (pravidlo 24-2c) alebo v pôde v abnormálnom stave (pravidlo 
25-1c), hráč môže postupovať podľa príslušného pravidla. 
c. Kedy sa musí ukončiť hra provizórnou loptou
Ak pôvodná lopta nie je ani stratená, ani neleží za hranicami ihriska, 
hráč musí ukončiť hru provizórnou loptou a pokračovať v hre pôvodnou. 
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Ak tak neurobí, všetky ďalšie údery zahrané provizórnou loptou sa pova-
žujú za hru nesprávnou loptou a posudzujú sa podľa ustanovení pravidla 
15.

Poznámka:  Trestné údery a údery zahrané výhradne v rámci hry provi-
zórnou loptou, ktorou sa následne podľa pravidla 27-2c prestalo hrať, sa 
neberú do úvahy.

Pravidlo 28. Lopta je nehrateľná

Definície
Všetky definované termíny sú vytlačené kurzívou a nachádzajú sa v časti 
Definície  pozri strany xxxx až yyyy.

Hráč môže prehlásiť kdekoľvek na ihrisku, že lopta je nehrateľná, s 
výnimkou vodnej prekážky. Či je lopta nehrateľná, o tom rozhoduje 
výhradne hráč. 
Ak svoju loptu považuje za nehrateľnú, po pripočítaní jedného  trest-
ného úderu musí:
a. hrať loptu z miesta čo najbližšieho k bodu, z ktorého hral naposledy 
pôvodnú loptu (pozri pravidlo 20-5); alebo
b. spustiť loptu za miestom, kde lopta leží tak, aby tento bod bol priamo 
na spojnici jamky a bodu, na ktorý sa lopta spustí, pričom vzdialenosť 
spustenia lopty za pôvodným miestom nie je obmedzená alebo
c. spustiť loptu vo vzdialenosti dvoch dĺžok palice od miesta, kde lopta 
leží, nie však bližšie k jamke.

Ak je lopta v pieskovisku a nedá sa zahrať, môže hráč postupovať podľa 
odseku a, b alebo c. Ak si zvolí postup podľa odseku b alebo c, musí sa 
lopta spustiť v pieskovisku. 
Lopta zdvihnutá podľa tohto pravidla sa môže očistiť.

TREST ZA PORUŠENIE PRAVIDLA:

Hra na jamky - strata jamky; Hra na rany - dva trestné údery.
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ĎALŠIE DRUHY HRY

Pravidlo 29. Trojhra a štvorhra

Definície
Všetky definované termíny sú vytlačené kurzívou a nachádzajú sa v časti 
Definície  pozri strany xxxx až yyyy.

29-1. Všeobecné pravidlo
Pri trojhre alebo štvorhre partneri v priebehu súťažného kola hrajú strieda-
vo z odpaliska i počas hrania každej jamky. Trestné údery neovplyvňujú 
poradie v hre.

29-2. Hra na jamky
Ak hráč hrá, keď mal hrať jeho partner, jeho strana stráca jamku.

29-3. Hra na rany
Ak partneri hrali jeden alebo viac úderov v nesprávnom poradí, tieto 
údery sú neplatné a strana sa potrestá dvoma trestnými údermi. Strana 
musí napraviť svoju chybu zahraním lopty v správnom poradí z mies-
ta čo najbližšieho k bodu, z ktorého predtým hrala v nesprávnom poradí 
(pozri pravidlo 20-5). Ak strana odohrá úder z nasledujúceho odpaliska 
a nenapraví chybu alebo v prípade poslednej jamky kola opustí jamkovis-
ko bez oznámenia úmyslu chybu napraviť, musí byť diskvalifikovaná.

Pravidlo 30. Hra na jamky s troma loptami, 
o najlepšiu loptu a so štyrmi loptami

Definície
Všetky definované termíny sú vytlačené kurzívou a nachádzajú sa v časti 
Definície  pozri strany xxxx až yyyy.

30-1. Platnosť pravidiel golfu
Pre hru na jamky s troma loptami, o najlepšiu loptu a pre hru so štyrmi 
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loptami platia pravidlá golfu, pokiaľ sa nelíšia od nasledujúcich zvlášt-
nych pravidiel.

30-2. Hra na jamky s troma loptami
a. Lopta posunutá protihráčom
Ak sa hráčovej lopty dotkne alebo ňou pohne protihráč, jeho nosič alebo 
výstroj inokedy ako pri hľadaní lopty a pravidlá nestanovujú inak, platí 
pravidlo 18-3b. Tento protihráč sa potrestá jedným trestným úderom 
v zápase s príslušným hráčom, nie však vo svojom zápase s druhým 
protihráčom.
b. Lopta náhodou vychýlená z dráhy alebo zastavená protihráčom
Ak protihráč, jeho nosič alebo ich výstroj náhodou vychýli hráčovu loptu 
z dráhy alebo ju zastaví, nie je to trestné. V zápase s týmto protihráčom 
môže hráč zahrať loptu ako leží alebo pred zahraním ďalšieho úderu 
ktoroukoľvek stranou svoj úder odvolať a hrať beztrestne z miesta čo 
najbližšieho k bodu, z ktorého naposledy hral pôvodnou loptou (pozri 
pravidlo 20-5). V zápase s druhým protihráčom musí zahrať loptu ako 
leží.
Výnimka:  Lopta zasiahne osobu obsluhujúcu vlajku - pozri pravidlo 
17-3b.
(Lopta úmyselne vychýlená z dráhy alebo zastavená protihráčom - pozri 
pravidlo 1-2.)

30-3. Hra na jamky o najlepšiu loptu a hra so štyrmi loptami
a. Zastupovanie strany
Stranu môže zastupovať jeden z partnerov počas celého zápasu alebo 
jeho časti; všetci partneri nemusia byť prítomní. Neprítomný partner sa 
môže zapojiť do hry medzi jamkami, ale nie počas hrania jamky.
b. Prípustný počet palíc 14
Strana je potrestaná za porušenie pravidla 4-3a(3) alebo 4-4 ktorýmkoľ-
vek partnerom.
c. Poradie v hre
Lopty, ktoré patria tej istej strane, sa môžu hrať v takom poradí, aké 
strana považuje za najlepšie.
d. Nesprávna lopta
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Ak hráč s výnimkou prekážky zahrá úder nesprávnou loptou, musí byť na 
danej jamke diskvalifikovaný, ale na jeho partnera sa trest nevzťahuje, 
aj keď nesprávna lopta patrí jemu. Ak nesprávna lopta patrí inému hrá-
čovi, jej vlastník ju musí umiestniť na miesto, z ktorého bola predtým 
odohraná.
e. Diskvalifikácia strany
(1) Strana musí byť diskvalifikovaná, keď niektorý z partnerov poruší 
jedno z nasledujúcich pravidiel:
Pravidlo 1-3                    - Súhlas s porušením pravidiel.
Pravidlo 4-1 alebo 4-2     - Palice.
Pravidlo 5-1 alebo 5-2     - Lopta.
Pravidlo 6-2a                  - Vyrovnanie (hra s vyšším vyrovnaním).
Pravidlo 6-4                     - Nosič (viac ako jeden nosič; omyl nie je 
okamžite napravený).
Pravidlo 6-7                    - Neodôvodnené zdržiavanie hry, pomalá hra 
(opakovaný                                  priestupok).
Pravidlo 14-3                  - Umelé pomôcky a nezvyčajný výstroj.
(2) Strana musí byť diskvalifikovaná za porušenie nasledujúcich pravi-
diel všetkými partnermi:
Pravidlo 6-3                    - Čas štartu a zloženie skupín.
Pravidlo 6-8                    - Prerušenie hry.
(3) Ak je vo všetkých ostatných prípadoch trestom diskvalifikácia, hráč 
je diskvalifikovaný iba na práve hranej jamke.
f. Uplatnenie ďalších trestov
Ak porušenie pravidla hráčom pomáha partnerovi v hre alebo nepriazni-
vo ovplyvní protihráčovu hru, partner sa potrestá príslušným trestom, 
nezávisle od trestu, ktorý bol uložený hráčovi.
Vo všetkých ostatných prípadoch, keď sa hráč potrestá za porušenie pra-
vidiel, trest sa na partnera nevzťahuje. Ak je stanoveným trestom strata 
jamky, dôsledkom bude diskvalifikácia hráča na danej jamke. 
g. Iný druh hry hraný súčasne
Ak sa pri hre o najlepšiu loptu alebo pri hre so štyrmi loptami súbežne hrá 
aj iný druh hry, platia vyššie uvedené zvláštne pravidlá.
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Pravidlo 31. Hra na rany so štyrmi loptami

Definície
Všetky definované termíny sú vytlačené kurzívou a nachádzajú sa v časti 
Definície  pozri strany xxxx až yyyy.

31-1. Všeobecné pravidlo
Pri hre na rany so štyrmi loptami hrajú dvaja hráči ako partneri a každý 
hrá svojou loptou. Výsledkom jamky je nižší výsledok jedného z partne-
rov. Nedokončenie jamky niektorým z partnerov nie je trestné.
Pre hru so štyrmi loptami platia pravidlá golfu, pokiaľ nie sú v rozpo-
re s nasledujúcimi zvláštnymi pravidlami.

31-2. Zastupovanie strany
Stranu môže zastupovať po celé súťažné kolo alebo jeho časť hociktorý 
z partnerov. Obaja  partneri nemusia byť prítomní. Neprítomný hráč 
sa môže pripojiť k partnerovi medzi jamkami, nie však v priebehu hra-
nia jamky.

31-3. Prípustný počet palíc 14
Strana je potrestaná za porušenie pravidla 4-3a(3) alebo 4-4 ktorýmkoľ-
vek partnerom.

31-4. Zápis výsledkov
Od zapisovateľa sa vyžaduje, aby na každej jamke zapísal iba celkový 
výsledok, bez ohľadu na to, výsledok ktorého partnera sa zarátava. 
Celkové výsledky, ktoré sa rátajú, musia byť jednotlivo rozlíšiteľné, inak 
strana musí byť diskvalifikovaná. Zodpovednosť za splnenie ustanovení 
pravidla 6-6b sa vyžaduje len od jedného z partnerov.
(Nesprávny výsledok - pozri pravidlo 31-7a.)

31-5. Poradie v hre
Lopty, ktoré patria tej istej strane, sa môžu hrať v takom poradí, aké 
strana považuje za najlepšie.
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31-6. Nesprávna lopta
Ak hráč s výnimkou prekážky zahrá úder alebo viac úderov nesprávnou 
loptou, musí k výsledku na danej jamke prirátať dva trestné údery a 
potom hrať správnou loptou. Na jeho partnera sa trest nevzťahuje, aj 
keď nesprávna lopta patrí jemu.
Ak nesprávna lopta patrí inému hráčovi, jej vlastník ju musí umiestniť na 
miesto, z ktorého bola predtým odohraná.

31-7. Trest diskvalifikácie
a) Porušenie pravidiel jedným z partnerov
Strana musí byť diskvalifikovaná, ak niektorý z partnerov poruší niektoré 
z nasledujúcich pravidiel:
Pravidlo 1-3                         - Súhlas s porušením pravidiel.
Pravidlo 3-4                         - Odmietnutie podrobiť sa pravidlám.
Pravidlo 4-1 alebo 4-2         - Palice.
Pravidlo 5-1 alebo 5-2         - Lopta.
Pravidlo 6-2b                       - Vyrovnanie (hra s vyšším vyrovnaním, 
nezaznamenanie                       
             vyrovnania).          
Pravidlo 6-4                         - Nosič (viac ako jeden nosič; omyl nie je 
okamžite napravený).
Pravidlo 6-6b                       - Podpísanie a odovzdanie výsledkovej 
karty.
Pravidlo 6-6d                       - Nesprávny výsledok jamky, t.j. keď zazna-
menaný výsledok 
                                               partnera, ktorý sa má zarátať, je nižší 
ako skutočný. Ak je vyšší
                                               ako skutočný, musí zostať nezmenený.
Pravidlo 6-7                          - Neodôvodnené zdržiavanie hry, pomalá 
hra (opakovaný
                                                priestupok).
Pravidlo 7-1                          - Tréning pred kolom alebo medzi kola-
mi. 
Pravidlo 14-3                        - Umel\u233é pomôcky a nezvyčajný 
výstroj.
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Pravidlo 31-4   - Výsledky, ktoré sa majú zarátať, nie sú jednotlivo rozlí-
šiteľné.
b. Porušenie pravidiel oboma partnermi
Strana musí byť diskvalifikovaná:
(1) Za porušenie pravidla 6-3 oboma partnermi (čas štartu a zloženie 
skupín) alebo pravidla 6-8 (prerušenie hry) alebo
(2) Ak na tej istej jamke obaja partneri porušia pravidlo, ktoré predpisuje 
diskvalifikáciu zo súťaže alebo na danej jamke.
c. Len na danej jamke
Ak vo všetkých ostatných prípadoch je trestom diskvalifikácia, hráč je 
diskvalifikovaný iba na jamke, na ktorej sa dopustil porušenia pravidiel.

31-8. Uplatnenie ďalších trestov
Ak porušenie pravidla hráčom pomáha partnerovi v hre, partner sa 
potrestá príslušným trestom, nezávisle od trestu, ktorý bol uložený 
hráčovi.
Vo všetkých ostatných prípadoch, keď sa hráč potrestá za porušenie 
pravidiel, sa trest na partnera nevzťahuje. 

Pravidlo 32.  Súťaže proti bogey alebo par 
a súťaže stableford

Definície
Všetky definované termíny sú vytlačené kurzívou a nachádzajú sa v časti 
Definície  pozri strany xxxx až yyyy.

32-1  Podmienky
Súťaž proti bogey, proti par a súťaž Stableford sú druhmi súťaže na rany, 
v ktorých sa hrá proti pevne stanovenému výsledku na každej jamke. 
Platia pri nich pravidlá pre hru na rany, pokiaľ nie sú v rozpore s nasle-
dujúcimi zvláštnymi pravidlami. 
a. Súťaž proti bogey a proti par
V súťaži proti bogey a proti par sa počíta ako v hre na jamky. Jam-
ka, z ktorej hráč nenahlásil nijaký výsledok, sa považuje za stratenú. 
Víťazom je hráč, ktorý je v súčte jamiek najúspešnejší.
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Zapisovateľ zodpovedá len za zápis celkového počtu úderov na každej 
jamke, kde hráč dosiahol rovnaký alebo nižší netto výsledok ako sta-
novený.

Poznámka 1: Prípustný počet palíc je 14 - tresty ako v hre na jamky -
- pozri pravidlo 4-4.
Poznámka 2: Nosič - trest ako v hre na jamky - pozri pravidlo 6-4.
Poznámka 2:  Neodôvodnené zdržiavanie; pomalá hra (pravidlo 6-
7) - Výsledok hráča sa upraví odrátaním jednej jamky od celkového 
výsledku.

b. Súťaž Stableford
V súťaži Stableford sa získané body počítajú vo vzťahu k pevne stanove-
nému výsledku na každej jamke nasledovne:
Údery na jamke                                                                      Body
viac ako jeden nad stanovený počet alebo pri nenahlásení 
výsledkov ................................................................................... 0
jeden nad stanovený počet ......................................................... 1
stanovený počet úderov ..............................................................2
jeden  úder pod stanovený počet ................................................3
dva  údery pod stanovený počet ............................................... 4
tri údery pod stanovený počet .................................................. 5
štyri údery pod stanovený počet .............................................. 6
Víťazom je hráč, ktorý dosiahne najvyšší počet bodov. 
Zapisovateľ zodpovedá za zápis celkového počtu úderov len na jamkách, 
kde hráčov čistý výsledok je jeden alebo viac bodov.

Poznámka 1: Prípustný počet palíc je 14 (pravidlo 4-4). Tresty sú nasle-
dovné: Z celkového počtu bodov za celé kolo sa odrátajú dva body za 
každú jamku, na ktorej bolo porušené pravidlo. Maximálny počet odpo-
čítaných bodov za jedno kolo: štyri body.
Poznámka 2: Nosič (pravidlo 6-4). Tresty sú nasledovné: Z celkového 
počtu bodov za celé kolo sa odrátajú dva body za každú jamku, na ktorej 
bolo porušené pravidlo. Maximálny počet odpočítaných bodov za jedno 
kolo: štyri body.
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Poznámka 3: Neodôvodnené zdržiavanie; pomalá hra (pravidlo 6-7). 
Z celkového počtu bodov hráča za celé kolo sa odrátavajú dva body.

32-2. Diskvalifikácia
a. Zo súťaže
Hráč je diskvalifikovaný zo súťaže za porušenie niektorého z uvedených 
pravidiel:
Pravidlo 1-3                         -   Súhlas s porušením pravidiel.
Pravidlo 3-4                         -   Odmietnutie podrobiť sa pravidlám.
Pravidlo 4-1 alebo 4-2         -   Palice.
Pravidlo 5-1 alebo 5-2         -   Lopta.
Pravidlo 6-2b                       -   Vyrovnanie (hra s vyšším vyrovnaním, 
nezaznamenanie
                                                  vyrovnania).
Pravidlo 6-3                         -   Čas štartu a zloženie skupín.
Pravidlo 6-4                         -   Nosič (viac ako jeden nosič; omyl nie je 
okamžite napravený).
Pravidlo 6-6b                       -   Podpísanie a odovzdanie výsledkovej 
karty.
Pravidlo 6-6d                       -   Nesprávny výsledok jamky (ak porušenie 
tohto pravidla
                                                  neovplyvní výsledok na jamke, nie 
je to trestné).
Pravidlo 6-7                         -   Neodôvodnené zdržiavanie hry, pomalá 
hra (opakovaný
                                                 priestupok).
Pravidlo 6-8                         -   Prerušenie hry.
Pravidlo 7-1                         -   Trénig pred alebo medzi kolami.
Pravidlo 14-3                       -   Umelé pomôcky, nezvyčajný výstroj.
b. Na danej jamke
Vo všetkých ostatných prípadoch, keď porušenie pravidla má za násle-
dok diskvalifikáciu, sa hráč vylučuje len na jamke, na ktorej sa dopustil 
porušenia pravidla.

RIADENIE SÚŤAŽÍ
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Pravidlo 33. Súťažný výbor

Definície
Všetky definované termíny sú vytlačené kurzívou a nachádzajú sa v časti 
Definície  pozri strany xxxx až yyyy.

33-1. Propozície súťaže; Zrušenie platnosti pravidiel
Súťažný výbor musí stanoviť propozície, za ktorých sa súťaž má hrať. 
Súťažný výbor nemá oprávnenie zrušiť niektoré z pravidiel golfu.
Niektoré pravidlá upravujúce hru na rany sa od pravidiel upravujúcich 
hru na jamky tak podstatne líšia, že kombinovanie týchto dvoch druhov 
hry je nemožné a nie je dovolené. Výsledky zápasov a výsledky odovzda-
né za týchto okolností nesmú byť akceptované.
V hre na rany súťažný výbor môže obmedziť povinnosti rozhodcu.

33-2. Ihrisko
a. Určenie ihriska a jeho hraníc
Súťažný výbor musí presne určiť:
(1) Ihrisko a hranice ihriska.
(2) Okraje vodných prekážok a postranných vodných prekážok.
(3) Pôdu v oprave.
(4) Zábrany a integrálne súčasti ihriska.
b. Nové jamky
Nové jamky sa majú vyvŕtať v deň začiatku súťaže na rany alebo vtedy, 
keď to súťažný výbor považuje za potrebné, za predpokladu, že v da-
nom kole všetci hráči budú hrať do rovnako umiestnených jamiek.
Výnimka: Ak poškodenú jamku nie je možné opraviť tak, aby vyhovo-
vala definícii, súťažný výbor môže dať vyvŕtať novú jamku na blízkom 
podobnom mieste. 

Poznámka: Ak kolo trvá viac ako jeden deň, súťažný výbor môže v sú-
ťažných podmienkach stanoviť, že jamky a odpaliská budú každý deň 
súťaže situované odlišne za predpokladu, že všetci hráči budú v daný 
deň hrať do rovnako umiestnených jamiek a z tých istých odpalísk.
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c. Tréningové plochy
Kde nie je dostupná nijaká tréningová plocha mimo priestoru súťažného 
ihriska, má súťažný výbor, ak to okolnosti umožňujú, určiť plochu, na 
ktorej hráči môžu trénovať v ktorýkoľvek deň súťaže. V dňoch súťaže 
v hre na rany by súťažný výbor za normálnych okolností nemal dovoliť 
tréning na jamkoviskách, smerom k nim alebo z prekážok súťažného 
ihriska.
d. Ihrisko nespôsobilé na hru
Ak súťažný výbor alebo jeho zodpovedný zástupca z akéhokoľvek dôvo-
du považuje ihrisko za nespôsobilé na hru alebo sa vyskytnú okolnosti, 
ktoré neumožňujú regulárnu hru, môže nariadiť dočasné prerušenie hry 
v hre na jamky i v hre na rany, vyhlásiť hru na rany za neplatnú a zrušiť 
všetky výsledky v danom kole. Ak je kolo zrušené, rušia sa aj všetky 
tresty z tohto kola.
(Postup pri prerušení a obnovení hry - pozri pravidlo 6-8.)

33-3. Čas štartu a zloženie skupín
Súťažný výbor musí určiť čas štartu a v hre na rany aj zloženie súťažných 
skupín, v ktorých súťažiaci musia hrať.
Ak súťaž v hre na jamky trvá dlhšie obdobie, musí súťažný výbor stano-
viť časový limit na odohranie jednotlivých kôl. Ak sa hráčom umožní 
dohodnúť si termín svojich zápasov v rámci tohto limitu, mal by súťažný 
výbor oznámiť, že zápas sa musí dohrať v posledný deň limitu v stanove-
nom čase, pokiaľ sa hráči nedohodnú na skoršom termíne.

33-4. Tabuľka hendikepových úderov
Súťažný výbor musí vydať tabuľku jamiek, v ktorej je stanovené poradie, 
v akom sa hendikepové údery dávajú alebo prijímajú.

33-5. Výsledková karta
Pri hre na rany súťažný výbor musí vydať každému hráčovi výsledkovú 
kartu obsahujúcu dátum, meno hráča a pri štvorhre a hre na rany so 
štyrmi loptami mená všetkých hráčov.
Pri hre na rany je súťažný výbor zodpovedný za zrátanie výsledkov a 
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uplatnenie vyrovnania uvedeného na výsledkovej karte.
Pri hre na rany so štyrmi loptami je súťažný výbor zodpovedný za urče-
nie výsledku lepšej lopty na každej jamke a pri spracovaní výsledku za 
uplatnenie vyrovnania uvedeného na výsledkovej karte a za zrátanie 
výsledkov lepšej lopty. 
Pri súťaži proti bogey, par alebo v súťaži Stableford je súťažný výbor 
zodpovedný za uplatnenie vyrovnania uvedeného na výsledkovej karte, 
určenie výsledkov každej jamky a za celkový výsledok alebo celkový 
počet bodov. 

33-6. Rozhodnutie pri rovnosti výsledkov
Súťažný výbor musí oznámiť spôsob, deň a čas rozhodnutia pri remíze 
v zápase alebo pri rovnakom výsledku, či sa hralo s vyrovnaním alebo 
bez vyrovnania. 
Remíza v hre na jamky sa nesmie rozhodnúť hrou na rany. Rovnaký 
výsledok pri hre na rany sa nesmie rozhodnúť v hre na jamky.

33-7. Diskvalifikácia; Rozhodnutie súťažného výboru
Ak to súťažný výbor považuje za odôvodnené, vo výnimočných, individu-
álnych prípadoch môže zrušiť, zmeniť alebo udeliť trest diskvalifikácie.
Nižší trest ako diskvalifikácia sa nesmie zrušiť ani zmeniť.
Ak súťažný výbor má za to, že hráč vážne porušil pravidlá etikety, môže 
za to udeliť trest diskvalifikácie podľa tohto pravidla.

33-8. Miestne pravidlá
a. Všeobecná zásada
Súťažný výbor môže pre miestne abnormálne podmienky vypracovať a 
vydať miestne pravidlá, pokiaľ sú v súlade so všeobecnými zásadami 
uvedenými v Dodatku I.
b. Zrušenie alebo modifikácia pravidiel
Miestne pravidlá nesmú rušiť pravidlá golfu. Ak však súťažný výbor 
usúdi, že abnormálne miestne podmienky prekážajú riadnej hre v ta-
kej miere, že je potrebné vydať miestne pravidlo, ktoré modifikuje pravi-
dlá golfu, miestne pravidlo musí byť schválené R&A.
Pravidlo 34.  Spory a rozhodnutia
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Definície
Všetky definované termíny sú vytlačené kurzívou a nachádzajú sa v časti 
Definície  pozri strany xxxx až yyyy.

34-1. Protesty a tresty
a. Hra na jamky
Ak sa pri hre na jamky súťažnému výboru prednesie nejaký protest podľa 
pravidla 2-5, musí vydať rozhodnutie čo najskôr, aby sa stav zápasu v prí-
pade potreby mohol upraviť.
Ak sa protest nepodá v súlade s pravidlom 2-5, nesmie ho súťažný výbor 
zobrať do úvahy.
Udelenie trestu diskvalifikácie za porušenie pravidla 1-3 nie je časovo 
obmedzené.
b. V hre na rany  
V hre na rany sa po ukončení súťaže nemôže odvolať, meniť alebo ulo-
žiť nijaký trest. Súťaž sa považuje za ukončenú po oficiálnom vyhlásení 
výsledkov alebo v prípade kvalifikácie pre jamkovú hru vtedy, keď hráč 
natýčkoval prvý úder svojho prvého zápasu.
Výnimky: Trest diskvalifikácie sa po ukončení súťaže musí uložiť, ak 
hráč:
(1) Porušil pravidlo 1-3 (súhlas s porušením pravidiel).
(2) Vedome odovzdal výsledkovú kartu so zapísaným hendikepom, o 
ktorom pred ukončením súťaže vedel, že je vyšší ako má nárok a ovplyv-
nilo to počet prijatých úderov.
(3) Odovzdal na niektorej jamke nižší výsledok ako v skutočnosti dosia-
hol (pravidlo 6-6d) z iného dôvodu ako nezarátanie trestu, o uložení 
ktorého pred ukončením súťaže nevedel.
(4) Pred ukončením súťaže si bol vedomý toho, že porušil nejaké pravi-
dlo, za ktoré je stanovený trest diskvalifikácie. 

34-2. Rozhodnutie rozhodcu
Rozhodnutie rozhodcu, ktorý bol menovaný súťažným výborom, je 
konečné.
34-3. Rozhodnutie súťažného výboru
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Ak nebol menovaný rozhodca, každý spor alebo pochybnosť o pravidlách 
sa musí predložiť súťažnému výboru, rozhodnutie ktorého je konečné. 
Ak súťažný výbor nemôže dospieť k rozhodnutiu, prednesie spor ale-
bo predmet pochybnosti komisii pre pravidlá R&A, ktorej rozhodnutie 
je konečné.
Ak spor alebo pochybnosť nebola predložená komisii pre pravidlá, hráč 
alebo hráči majú právo predložiť komisii pre pravidlá dohodnuté vyhlá-
senie žiadajúce o jej stanovisko prostredníctvom riadne povereného 
člena súťažného výboru. Odpoveď bude zaslaná poverenej osobe.
Ak hra neprebiehala v súlade s pravidlami golfu, komisia pre pravidlá 
neprijme rozhodnutie v nijakej spornej otázke.
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Časť A: Miestne pravidlá
Ako stanovuje pravidlo 33-8a, súťažný výbor môže vypracovať a vydať 
miestne pravidlá pre abnormálne miestne podmienky, ak sú v súlade 
so zásadami uvedenými v tomto dodatku. Naviac v „Rozhodnutiach o 
pravidlách golfu a v „Smerniciach pre uskutočnenie súťaží sú uvedené 
podrobné informácie o povolených a zakázaných miestnych pravidlách 
podľa pravidla 33-8.
Ak abnormálne miestne podmienky prekážajú riadnej hre a súťažný výbor 
považuje za nevyhnutné modifikovať pravidlá golfu, musí získať súhlas R&A. 

1. Určenie ihriska a hraníc
Špecifikuje prostriedky používané na určenie hraníc ihriska, vodných 
prekážok, postranných vodných prekážok, pôdy v oprave, zábran a integrál-
nych častí ihriska (pravidlo 33-3a).

2. Vodné prekážky
a. Postranné vodné prekážky
Objasnenie charakteru vodnej prekážky, ktorá môže byť postrannou vod-
nou prekážkou (pravidlo 26).
b) Provizórna lopta
Povolenie hrať provizórnu loptu namiesto lopty, ktorá môže byť vo vodnej 
prekážke s tým, že ak sa pôvodná lopta nenájde, je to dostatočný dôkaz, 
že je stratená vo vodnej prekážke a bolo by teda nepraktické zisťovať, či 
lopta je v prekážke, lebo by to zbytočne zdržiavalo hru. Lopta sa hrá 
ako provizórna lopta podľa ktorejkoľvek použiteľnej voľby v zmysle pra-
vidla 26-1 alebo aplikovateľného miestneho pravidla. V prípade, keď sa 
dá do hry provizórna lopta a pôvodná lopta je vo vodnej prekážke, hráč 
môže hrať pôvodú loptu ako leží alebo pokračovať v hre provizórnou lop-
tou, nemôže však postupovať podľa pravidla 26-1 vo vzťahu k pôvodnej 
lopte.

3. Časti ihriska vyžadujúce ochranu; Environmentálne citlivé plochy
Označenie určitých priestorov ako pomoc na ochranu ihriska, vrátane 
pestovaných trávnikov v škôlke, výsadby mladých stromov a iných kulti-
vovaných častí ihriska za „pôdu v oprave, z ktorej je hra zakázaná.
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Ak sa od súťažného výboru požaduje zákaz hry z environmentálne cit-
livých plôch na ihrisku alebo vedľa neho, musí vydať miestne pravidlo 
objasňujúce postup pri úľave.

4. Dočasné úľavy - blato, nadmerná vlhkosť, nevhodné podmienky a 
ochrana ihriska 
a. Zdvihnutie a očistenie zaborenej lopty 
Dočasné podmienky, ktoré môžu prekážať riadnej hre, vrátane blata a 
nadmernej vlhkosti, odôvodňujúce úľavu zo zaborenej lopty kdekoľvek 
na hracej ploche alebo umožňujúce zdvihnutie, očistenie a opätovné 
umiestnenie lopty kdekoľvek na hracej ploche alebo na nízko kosenej 
ploche na hracej ploche.

b. „Zvýhodnená pozícia a „zimné pravidlá
Nepriaznivé podmienky, vrátane zlého stavu ihriska a blata, sú niekedy, 
najmä v zimných mesiacoch také bežné, že súťažný výbor sa môže roz-
hodnúť dočasným miestnym pravidlom poskytnúť určitú úľavu, buď aby 
ochránil ihrisko alebo podporil regulárnu, príjemnú hru. Takéto miestne 
pravidlo sa musí zrušiť, len čo to okolnosti dovolia.

5. Zábrany
a. Všeobecná zásada
Objasnenie charakteru objektov, ktoré môžu byť zábranami (pravidlo 24).
Vyhlásenie akejkoľvek konštrukcie za integrálnu súčasť ihriska a teda 
nie za zábranu, napr. spevnené okraje odpalísk, jamkovísk a pieskovísk 
(pravidlo 24 a 33-2a).
b. Kamene v pieskoviskách
Umožnenie odstránenia kameňov v pieskoviskách ich vyhlásením za 
„pohyblivé zábrany (pravidlo 24-1).
c. Cesty a chodníky
(1) Vyhlásenie umelých povrchov a okrajov ciest a chodníkov za integ-
rálnu súčasť ihriska.
(2) Poskytnutie úľavy pri prekážaní podľa pravidla 24-2b pri cestách 
a chodníkoch, ktoré nemajú umelý povrch alebo okraje, ak by mohli 
negatívne ovplyvniť hru.
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d) Pevné zábrany v blízkosti jamkoviska
Poskytnutie úľavy pri prekážaní pevnými zábranami v blízkosti jamkovis-
ka, ktoré sú vo vzdialenosti do dvoch dĺžok palice od jamkoviska a lopta 
leží bližšie ako dve dĺžky palice od zábrany.
e. Ochrana mladých stromov
Poskytnutie úľavy pri ochrane mladých stromov.
f. Dočasné zábrany
Poskytnutie úľavy pri prekážaní dočasnými zábranami (napr. tribúny, 
televízne káble a zariadenia, atď).

6. Zóny pre spustenie lopty
Určenie špeciálnych plôch, na ktoré sa lopta môže alebo musí spustiť, 
keď nie je vhodné alebo možné postupovať presne v súlade s pravid-
lom 24-2b alebo 24-3 (nepohyblivá zábrana), s pravidlom 25-1b alebo 
25-1c (abnormálny stav pôdy), s pravidlom 25-3 (nesprávne jamko-
visko) s pravidlom 26-1 (vodná a postranná vodná prekážka) alebo s 
pravidlom 28 (nehrateľná lopta).

Časť B: Ukážka miestnych pravidiel
V rámci zásad uvedených v časti A tohto dodatku súťažný výbor môže 
zaviesť miestne pravidlá vytlačením na výsledkovej karte alebo na ozna-
movacej tabuli, s využitím nižšie uvedených príkladov. Miestne pravidlá 
3a, 3b, 3c, 6a a 6b by sa však nemali vytlačiť a uviesť na výsledkovej 
karte, pretože majú obmedzenú platnosť.

1. Časti ihriska vyžadujúce ochranu; Environmentálne citlivé priestory
a. Pôda v oprave; Zákaz hry          
Ak súťažný výbor chce chrániť nejakú oblasť ihriska, mal by ju vyhlásiť 
za pôdu v oprave a zakázať z nej hru. Odporúča sa nasledujúce miestne 
pravidlo:
„ Priestor _______________ (ohraničený __________) je pôdou 
v oprave, z ktorej je zakázané hrať. Ak hráčova lopta leží na tejto ploche 
alebo táto prekáža hráčovi v postoji či v priestore zamýšľaného švihu, 
hráč musí využiť úľavu podľa pravidla 25-1.
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TREST ZA PORUŠENIE PRAVIDLA:

Hra na jamky - strata jamky; Hra na rany - dva trestné údery.

b. Environmentálne citlivé priestory
Ak príslušný úrad (napr. vládne orgány a pod.) z dôvodov ochrany 
životného prostredia zakáže vstup do priestoru, či hru v priestore alebo 
v priľahlých priestoroch, súťažný výbor musí vydať miestne pravidlo, 
objasňujúce postup pri úľave.
Súťažný výbor má určitú možnosť rozhodovania, či oblasť definuje 
ako pôdu v oprave, vodnú prekážku alebo priestor za hranicami ihriska. 
Nemôže však jednoducho definovať takýto priestor ako vodnú prekážku, 
ak nespĺňa definíciu „vodnej prekážky a mal by sa pokúsiť o zachovanie 
charakteru jamky.
Odporúča sa nasledujúce miestne pravidlo:

„I. Definícia
Environmentálne citlivý priestor je priestor vyhlásený príslušným 
úradom, do ktorého vstup a hra v ňom je z dôvodov environmentálnej 
ochrany zakázaná. Takýto priestor môže byť vyhlásený podľa rozhod-
nutia súťažného výboru za pôdu v oprave, vodnú prekážku, postrannú 
vodnú prekážku alebo priestor za hranicami ihriska za predpokladu, 
že v prípade environmentálne citlivého priestoru, ktorý bol definovaný 
ako vodná prekážka alebo postranná vodná prekážka, priestor je podľa 
definície vodnou prekážkou.

Poznámka: Súťažný výbor nemôže vyhlásiť priestor za environmentálne 
citlivý.

II. Lopta ležiaca v environmentálne citlivom priestore
a. Pôda v oprave
Ak je lopta v environmentálne citlivom priestore, ktorý je definovaný 
ako pôda v oprave, lopta sa musí spustiť v súlade s pravidlom 25-1b.
Ak jestvuje primeraný dôkaz, že lopta je stratená v environmentálne 
citlivom priestore, ktorý je definovaný ako pôda v oprave, hráč môže 
beztrestne využiť úľavu predpísanú v pravidle 25-1c.



118 119

b. Vodná prekážka a postranná vodná prekážka
Ak je lopta v environmentálne citlivom priestore, ktorý je definovaný 
ako vodná prekážka alebo postranná vodná prekážka alebo existuje prime-
raný dôkaz, že je v ňom stratená, hráč s prirátaním jedného trestného 
úderu musí postupovať podľa pravidla 26-1.

Poznámka: Ak sa lopta, spustená v súlade s pravidlom 26, zakotúľa do 
polohy, v ktorej environmentálne citlivý priestor prekáža v postoji alebo 
v zamýšľanom švihu hráča, hráč musí využiť úľavu podľa ustanovenia 
odstavca III týchto miestnych pravidiel. 

c. Lopta za hranicami ihriska
Ak je lopta v environmentálne citlivom priestore, ktorý je definovaný 
ako priestor za hranicami ihriska, hráč s prirátaním jedného trestného 
úderu musí zahrať loptu z miesta čo najbližšieho k bodu, z ktorého 
naposledy hral pôvodnú loptu (pozri pravidlo 20-5).

III. Prekážanie postoju alebo zamýšľanému švihu
Takáto situácia nastane, keď environmentálne citlivý priestor prekáža v 
postoji alebo zamýšľanému švihu hráča. Pri prekážaní musí hráč využiť 
nasledovné úľavy:
a) Na hracej ploche: Ak lopta leží na hracej ploche, určí sa na ihrisku 
bod čo najbližšie k miestu, kde lopta leží, ktorý (a) nie je bližšie k jam-
ke, (b) umožňuje vyhnúť sa prekážaniu, (c) nie je v prekážke ani na 
jamkovisku.
Hráč beztrestne zdvihne loptu a spustí ju vo vzdialenosti jednej dĺžky 
palice od určeného bodu na takú časť ihriska, ktorá zodpovedá vyššie 
uvedeným bodom a, b, c.
b) V prekážke: Ak lopta leží v prekážke, hráč ju musí zdvihnúť a spus-
tiť:
(1) v prekážke beztrestne, čo najbližšie k pôvodnému miestu, na takú 
časť ihriska, ktorá poskytuje plnú úľavu, ale nie bližšie k jamke,
(2) mimo prekážky s prirátaním jedného trestného úderu tak, aby 
pôvodné miesto bolo na spojnici jamky a bodu spustenia lopty, pričom 
vzdialenosť spustenia lopty za prekážkou nie je limitovaná. Okrem toho 
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hráč môže postupovať podľa pravidla 26 alebo 28, ak ich je možno 
použiť.
c) Na jamkovisku: Ak lopta leží na jamkovisku, hráč ju musí zdvihnúť a 
beztrestne ju umiestniť čo najbližšie k pôvodnej polohe na miesto, ktoré 
poskytuje plnú úľavu, ale nie bližšie k jamke a nie v prekážke.
Lopta zdvihnutá podľa odseku III tohto miestneho pravidla sa môže 
očistiť.
Výnimka: Hráč nemôže dostať úľavu podľa odseku III týchto miestnych 
pravidiel, ak (a) jasným dôvodom nemožnosti zahrať úder je niečo iné 
ako podmienky stanovené týmto miestnym pravidlom,
(b) prekážanie by bolo spôsobené len v dôsledku bezdôvodného nenor-
málneho postoja, švihu alebo smeru hry.

TREST ZA PORUŠENIE PRAVIDLA:

Hra na jamky - strata jamky; Hra na rany - dva trestné údery.

Poznámka: V prípade vážneho porušenia miestnych pravidiel súťažný 
výbor môže uložiť trest diskvalifikácie.

2. Ochrana mladých stromov
Ak sa vyžaduje zabránenie poškodenia mladých stromov, odporúča sa 
nasledovné miestne pravidlo:
„Ochrana mladých stromov identifikovaných ___________. Ak takýto 
strom prekáža postoju hráča alebo priestoru zamýšľaného švihu, lopta 
sa musí beztrestne zdvihnúť a spustiť v súlade s postupom predpísaným 
v pravidle 24-2b (nepohyblivá zábrana). Ak lopta leží vo vodnej prekáž-
ke, hráč zdvihne loptu a spustí ju v súlade s pravidlom 24-2b(1) s tým, 
že najbližší bod úľavy musí byť vo vodnej prekážke a lopta sa musí spustiť 
vo vodnej prekážke alebo hráč môže postupovať podľa pravidla 26. Takto 
zdvihnutá lopta sa môže očistiť. 
Výnimka: Hráč nemôže dostať úľavu podľa tohto miestneho pravidla, ak 
(a) jasným dôvodom prekážania je niečo iné ako daný strom, (b) taký 
strom by prekážal len v dôsledku bezdôvodného nenormálneho postoja, 
švihu alebo smeru hry.
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TREST ZA PORUŠENIE PRAVIDLA:

Hra na jamky - strata jamky; Hra na rany - dva trestné údery.

3. Dočasné úľavy - blato, nadmerná vlhkosť, nevhodné podmienky a 
ochrana ihriska
a. Úľava pri zaborenej lopte; Čistenie lopty     
Pravidlo 25-2 umožňuje beztrestnú úľavu pri lopte zaborenej vo vlastnej 
stope v každej nízko kosenej ploche na hracej ploche. Na jamkovisku sa 
lopta môže zdvihnúť a škoda spôsobená dopadom lopty opraviť (pravi-
dlo 16-1b, 16-1c). Ak je vydaná úľava pri zaborenej lopte kdekoľvek na 
hracej ploche, odporúčané je nasledovné miestne pravidlo:
„Lopta na hracej ploche zaborená vo vlastnej stope v pôde iného typu 
ako piesok sa môže beztrestne zdvihnúť, očistiť a spustiť čo najbližšie 
k miestu, kde ležala, nie však bližšie k jamke. Pri spustení sa lopta naj-
prv musí dotknúť časti ihriska na hracej ploche.
Výnimka:  Hráč nemôže dostať úľavu podľa tohto miestneho pravidla, 
ak jasným dôvodom prekážania je niečo iné ako podmienky stanovené 
týmto pravidlom.

TREST ZA PORUŠENIE PRAVIDLA:

Hra na jamky - strata jamky; Hra na rany - dva trestné údery.

V inom prípade môžu byť podmienky také, že povolenie zdvihnúť, očis-
tiť a opätovne umiestniť loptu môže postačovať. Za takých okolností sa 
odporúča nasledovné miestne pravidlo:
(Upresnenie priestoru) sa lopta môže beztrestne zdvihnúť, očistiť a 
opätovne umiestniť naspäť.

Poznámka: Pred zdvihnutím lopty podľa tohto miestneho pravidla sa 
poloha lopty musí označiť - pozri pravidlo 20-1.

TREST ZA PORUŠENIE PRAVIDLA:

Hra na jamky - strata jamky; Hra na rany - dva trestné údery.
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b. „Zvýhodnená pozícia a „zimné pravidlá
Pôda v oprave je definovaná v pravidle 25 a občasné abnormálne pod-
mienky, ktoré môžu prekážať v regulárnej hre a nie sú veľmi rozšírené, 
by mali byť vyhlásené za pôdu v oprave.
Nepriaznivé podmienky, ako ťažký sneh, jarný odmäk, dlhotrvajúci 
dážď alebo extrémna horúčava, môžu spôsobiť nevyhovujúci stav dráh 
a niekedy znemožniť použitie ťažkých mechanizmov na kosenie. Ak sa 
takéto podmienky všeobecne vyskytujú na celom ihrisku a súťažný výbor 
sa nazdáva, že „zvýhodnenie pozície alebo „zimné pravidlá by pomohli 
regulárnosti hry alebo ochrane ihriska, odporúča sa nasledovné miestne 
pravidlo:
„Lopta ležiaca na nízko kosenej ploche na hracej ploche (alebo sa presne 
špecifikuje časť ihriska, napr. jamka číslo 6) sa môže beztrestne zdvih-
núť a očistiť. Pred zdvihnutím sa pozícia lopty musí označiť. Lopta sa 
musí umiestniť (upresniť priestor, napr. 15 cm, jedna dĺžka palice, atď.) 
od miesta, kde pôvodne ležala, ale nie bližšie k jamke a nie v prekážke 
alebo na jamkovisku.
Hráč môže loptu umiestniť iba raz a lopta takto umiestnená sa stáva 
loptou v hre. Ak lopta neostane ležať na mieste, na ktorom bola umiest-
nená, použije sa pravidlo 20-3d. Ak lopta ostane po umiestnení ležať a 
následne sa náhodou pohne, nie je to trestné, lopta sa musí hrať ako leží, 
ak neplatia ustanovenia iného pravidla.
Ak hráč neoznačí pozíciu lopty pred zdvihnutím alebo pohne loptu 
iným spôsobom, napríklad kotúľa ju palicou, dostane trest jedného 
úderu.

*TREST ZA PORUŠENIE PRAVIDLA:

Hra na jamky - strata jamky; Hra na rany - dva trestné údery.

*Ak hráč dostane všeobecný trest za porušenie miestneho pravidla, 
nedostane už ďalší trest podľa miestneho pravidla.

c. Prevzdušňovacie otvory
Po prevzdušňovaní ihriska sa môže vydať miestne pravidlo umožňujúce 
beztrestnú úľavu z prevzdušňovacích otvorov. Odporúča sa nasledovné 
miestne pravidlo:
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Lopta, ktorá sa zastaví na hracej ploche na prevzdušňovacom otvore 
alebo v ňom, sa môže beztrestne zdvihnúť, očistiť a spustiť čo najbližšie 
k pôvodnému miestu, ale nie bližšie k jamke. Spustená lopta sa musí 
najprv dotknúť časti ihriska na hracej ploche. 
Na jamkovisku, ak lopta leží na prevzdušňovacom otvore, môže hráč 
umiestniť loptu na najbližšom mieste, ktoré umožňuje vyhnúť sa takejto 
situácii, nie však bližšie k jamke. 

TREST ZA PORUŠENIE PRAVIDLA:

Hra na jamky - strata jamky; Hra na rany - dva trestné údery.

4. Kamene v pieskoviskách
Kamene sú podľa definície voľnými prírodnými predmetmi a keď je lopta 
v prekážke, kameň, ktorý v nej leží alebo sa jej dotýka, sa nesmie posu-
núť, ani sa ho nemožno dotknúť (pravidlo 13-4). Kamene v pieskovis-
kách však môžu pre hráča predstavovať nebezpečenstvo (môžu spôsobiť 
zranenie úlomkom kameňa po zasiahnutí hráčovou palicou pri pokuse 
zahrať loptu) a môžu prekážať riadnej hre. 
Keď sa má umožniť zdvihnutie kameňa v pieskovisku, odporúča sa nasle-
dovné miestne pravidlo:
Kamene v pieskoviskách sú pohyblivými zábranami (platí pravidlo 24-1).

5. Pevné zábrany v blízkosti jamkoviska
Pravidlo 24-2 poskytuje beztrestnú úľavu pri prekážaní nepohyblivej 
zábrany, ale súčasne stanovuje, že prekážanie v smere hry, s výnimkou 
jamkoviska, podľa tohto pravidla samo osebe nie je prekážaním.
Na niektorých ihriskách je však trávnik okolo jamkovísk tak nízko 
pokosený, že hráč môže chcieť patovať z miesta vedľa jamkoviska. Za 
týchto podmienok pevné zábrany môžu prekážať riadnej hre a malo by 
sa vydať nasledujúce miestne pravidlo, poskytujúce ďalšiu beztrestnú 
úľavu pri prekážaní pevnou zábranou:
Úľava pri prekážaní nepohyblivou zábranou môže byť podľa pravidla 
24-2. Okrem toho, ak lopta leží mimo jamkoviska, ale nie v prekážke a 
zábrana na jamkovisku alebo vo vzdialenosti do dvoch dĺžok palice od 
jamkoviska a do dvoch dĺžok palice od lopty prekáža v smere hry me-
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dzi loptou a jamkou, hráč môže dostať nasledovnú úľavu:
Lopta sa musí zdvihnúť a spustiť čo najbližšie k pôvodnému miestu, 
pričom miesto spustenia lopty (a) nie je bližšie k jamke, (b) umožňuje 
vyhnúť sa zábrane, (c) nie je v prekážke alebo na jamkovisku. Takto 
zdvihnutá lopta sa môže očistiť.

TREST ZA PORUŠENIE PRAVIDLA:

Hra na jamky - strata jamky; Hra na rany - dva trestné údery.

6. Dočasné zábrany
Keď sú na ihrisku alebo v priľahlom priestore umiestnené dočasné 
zábrany, súťažný výbor musí definovať ich stav, či sú pohyblivé, nepohyb-
livé alebo dočasné nepohyblivé zábrany.
a. Dočasné nepohyblivé závady
Ak súťažný výbor definuje takúto zábranu ako dočasnú nepohyblivú, 
odporúča sa nasledovné miestne pravidlo:

I. Definícia
Dočasná nepohyblivá zábrana je nestály umelý objekt, ktorý je často 
postavený v súvislosti so súťažou a je pripevnený alebo nie je ľahko 
prenosný.
Príklady dočasných nepohyblivých zábran zahŕňajú, ale nie sú obmedze-
né na: stany, výsledkové tabule, tribúny, televízne veže a toalety.
Nosné laná vedení sú súčasťou dočasných nepohyblivých zábran, pokiaľ 
súťažný výbor nevyhlási, že sa majú považovať za zvýšené elektrické 
vedenia alebo káble.

II. Prekážanie
Nepohyblivá zábrana prekáža, keď (a) lopta leží pred zábranou tak blízko, 
že zábrana prekáža hráčovi v postoji alebo v zamýšľanom švihu, (b) lopta 
leží v zábrane, na nej alebo za ňou a jej niektorá časť prekáža priamo 
medzi loptou hráča a jamkou; prekážanie je aj to, keď lopta leží vo vzdia-
lenosti jednej dĺžky palice od miesta, kde by takéto prekážanie vzniklo.
Poznámka:  Lopta je pod dočasnou nepohyblivou zábranou, keď je pod jej 
vonkajšími okrajmi, aj keď tieto okraje nesiahajú smerom nadol do pôdy
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III. Úľava
Hráč môže dostať úľavu pri prekážaní nepohyblivou zábranou, vrátane 
dočasnej nepohyblivej zábrany, ktorá je za hranicami ihriska, nasledov-
ne:
(a) Na hracej ploche: Ak lopta leží na hracej ploche, na ihrisku sa 
musí sa určiť najbližší bod od pôvodného miesta lopty, ktorý (a) nie 
je bližšie k jamke, (b) umožňuje vyhnúť sa prekážaniu definovanému 
v odseku II, (c) nie je v prekážke alebo na jamkovisku. Hráč musí zdvih-
núť loptu a beztrestne ju spustiť vo vzdialenosti jednej dĺžky palice od 
určeného bodu na takej časti ihriska, ktorá spĺňa požiadavky vyššie 
uvedených bodov (a), (b) alebo (c).
(b) V prekážke:  Ak je lopta v prekážke, hráč zdvihne a spustí loptu 
buď:
(1) Beztrestne podľa odsseku IIIa na najbližšej časti ihriska, ktorá musí 
byť v prekážke alebo ak úplná úľava nie je možná, na niektorej inej časti 
ihriska v prekážke, ktorá umožňuje maximálne možnú úľavu alebo
(2) S prirátaním jedného trestného úderu mimo prekážky nasledovne: 
na ihrisku sa určí najbližšie miesto od pôvodného miesta lopty, ktoré (a) 
nie je bližšie k jamke, (b) umožňuje vyhnúť sa prekážaniu definovanému 
v odseku II, (c) nie je v prekážke. Hráč musí spustiť loptu vo vzdialenos-
ti jednej dĺžky palice od určeného bodu na takej časti ihriska, ktorá 
spĺňa požiadavky vyššie uvedených bodov (a), (b), (c).
Lopta zdvihnutá podľa odseku III sa môže očistiť.

Poznámka 1: Ak lopta leží v prekážke, hráčovi nič v týchto miestnych 
pravidlách nebráni postupovať podľa pravidla 26 alebo podľa pravidla 
28, ak sú aplikovateľné.
Poznámka 2: Ak lopta, ktorá sa má spustiť podľa tohto miestneho pra-
vidla, sa nedá hneď nájsť, môže sa nahradiť inou.
Poznámka 3: Súťažný výbor môže vydať miestne pravidlo (a) povoľujúce 
alebo požadujúce od hráča pri využití úľavy z dočasnej nepohyblivej 
zábrany použiť zónu na spustenie a spustiť loptu,
(b) povoľujúce hráčovi ako ďalšiu voľbu úľavy spustiť loptu na protiľah-
lej strane zábrany z bodu určeného podľa odseku III, inak však v súlade 
s týmto odsekom.
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Výnimky: Ak lopta leží pred alebo za dočasnou nepohyblivou zábranou (nie 
v nej, na nej, ani pod ňou), hráč nemôže dostať úľavu podľa odseku 3, ak:
1. jasným dôvodom nemožnosti zahrať úder alebo v prípade prekážania 
zahrať úder tak, aby lopta mohla zastať v priamom smere k jamke, pri 
prekážaní niečoho iného ako dočasnej nepohyblivej zábrany.
2. prekážanie dočasnej nepohyblivej zábrany by nastalo len v dôsledku 
bezdôvodného zaujatia nenormálneho postoja, švihu alebo smeru hry,
3. v prípade prekážania by bolo jasne neodôvodnené očakávať od hráča, 
že môže poslať úderom loptu dosť ďaleko smerom k jamke tak, aby 
dočasnú nepohyblivú prekážku zasiahol. 

Poznámka:  Hráč, ktorý nemá nárok na úľavu podľa týchto výnimiek, 
môže postupovať podľa pravidla 24-2, ak je aplikovateľné.

IV. Stratená lopta
Ak existuje primeraný dôkaz, že sa lopta stratila v dočasnej nepohyb-
livej zábrane, na nej alebo pod ňou, môže sa spustiť podľa ustanovení 
odseku III alebo odseku V, ak sú aplikovateľné. Aby sa dal aplikovať 
odsek III a V predpokladá sa, že lopta leží na mieste, kde vnikla do 
závady (pravidlo 24-3).

V. Zóna pre spustenie lopty
Ak hráčovi prekáža dočasná nepohyblivá zábrana, súťažný výbor môže 
povoliť alebo požadovať použitie zóny na spustenie lopty. Ak hráč pri 
využití úľavy použije zónu na spustenie lopty, musí loptu spustiť v tejto 
zóne, najbližšej k skutočnej alebo predpokladanej polohe pôvodnej 
lopty podľa odseku IV (aj keď najbližší priestor spustenia lopty môže 
byť bližšie k jamke).

Poznámka 1: Súťažný výbor môže vydať miestne pravidlo, zakazujúce 
použitie zóny na spustenie lopty, ktorá je bližšie k jamke.
Poznámka 2: Ak sa lopta spustí v zóne spustenia, spustenie sa nemusí 
opakovať, keď sa zastaví vo vzdialenosti dvoch dĺžok palice od miesta, 
kde sa dotkla časti ihriska, ani keď sa zastaví bližšie k jamke alebo za 
hranicami priestoru na spustenie lopty.



126 127

TREST ZA PORUŠENIE PRAVIDLA:

Hra na jamky - strata jamky; Hra na rany - dva trestné údery.

b. Dočasné elektrické vedenia a káble
Keď sa na ihrisku inštalujú dočasné elektrické vedenia, káble alebo 
telefónne linky, odporúča sa nasledovné miestne pravidlo:
Dočasné elektrické vedenia, káble, telefónne linky a podložky alebo 
nosné stĺpy sú zábranami:
1. Ak sú ľahko prenosné, platí pravidlo 24-1.
2. Ak sú pripevnené alebo nie ľahko prenosné, ak lopta leží na hracej 
ploche alebo v pieskovisku, hráč môže dostať úľavu podľa ustanovenia 
pravidla 24-2b. Ak lopta leží vo vodnej prekážke, hráč môže dostať úľavu 
podľa pravidla 24-2b(1) s výnimkou, že najbližší bod úľavy musí byť vo 
vodnej prekážke a lopta sa musí spustiť v nej alebo hráč môže postupo-
vať podľa pravidla 26.
3. Ak lopta narazí do vyvýšeného elektrického vedenia alebo kábla, úder 
sa zruší a beztrestne sa opakuje (pozri pravidlo 20-5). Ak sa lopta nedá 
hneď nájsť, môže sa nahradiť inou. 

Poznámka: Nosné laná dočasných nepohyblivých zábran sú ich súčas-
ťou, pokiaľ súťažný výbor miestnym pravidlom nevyhlási, že sa majú 
považovať za vyvýšené elektrické vedenia alebo káble.
Výnimka:  Úder, pri ktorom lopta narazila na vyvýšenú spojovaciu časť 
kábla vyčnievajúcu zo zeme, sa nemôže zopakovať.
4. Trávnikom pokryté káblové brázdy sú pôdou v oprave, aj keď nie sú tak 
označené a platí pre ne pravidlo 25-1.

Časť C: Propozície súťaže
Pravidlo 33-1 stanovuje: „Súťažný výbor musí stanoviť propozície, za 
ktorých sa súťaž má hrať. Tieto propozície by mali obsahovať sku-
točnosti, ako spôsob prihlášky, kvalifikácia, stanovený počet kôl atď., 
s ktorými nie je vhodné zaoberať sa v pravidlách golfu, ani v tom-
to dodatku. Podrobné informácie, týkajúce sa propozícií, sú uvedené 
v „Rozhodnutiach o pravidlách golfu v pravidle 33-1 a v „Smerniciach 
pre uskutočnenie súťaží.
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V propozíciách súťaže však majú byť zahrnuté niektoré body, ktorým 
súťažný výbor má  venovať osobitnú pozornosť. Sú to:

1. Špecifikácia lopty (Poznámka k pravidlu 5-1)
Nasledujúce dve podmienky sa odporúčajú len pre súťaže za účasti 
veľmi dobrých hráčov:

a. Zoznam schválených golfových lôpt
R&Ancient pravidelne vydáva zoznam schválených golfových lôpt, 
ktorý obsahuje testované a pravidlám vyhovujúce lopty. Ak súťažný 
výbor požaduje použiť značku golfovej lopty zo zoznamu, zoznam sa 
musí vyvesiť a v propozíciach súťaže sa nariadi nasledovná podmienka:
Lopta, ktorú hráč používa, musí byť uvedená v platnom zozname schvá-
lených golfových lôpt, vydanom R&A.

TREST ZA PORUŠENIE PROPOZÍCIÍ:

Diskvalifikácia.

b. Podmienka jednej lopty
Ak sa požaduje zákaz zmeny značky a typu golfových lôpt v priebe-
hu súťažného kola, v propozíciach súťaže sa odporúča nasledovná 
podmienka:
Obmedzenia týkajúce sa lôpt používaných v priebehu kola: (poznámka 
k pravidlu 5-1).   
(1). Pravidlo „jednej lopty.
V priebehu súťažného kola musí hráč používať loptu tej istej značky a 
toho istého typu, ako je detailne uvedené v jednotlivých popisoch v plat-
nom zozname schválených golfových lôpt.

Poznámka: Ak bola umiestnená alebo spustená lopta inej značky alebo 
typu, môže byť beztrestne zdvihnutá a hráč musí zopakovať postup so 
správnou loptou (pravidlo 20-6).
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TREST ZA PORUŠENIE PROPOZÍCIÍ::

Hra na jamky - Pri dokončení jamky, pri ktorej sa zistí porušenie propo-
zícií, sa upraví stav zápasu odrátaním jednej jamky za každú jamku, na 
ktorej sa porušili propozície. Maximálny trest v jednom kole: dve jamky.
Hra na rany - Dva trestné údery za každú jamku, pri ktorej sa porušili 
propozície. Maximálny trest v jednom kole: štyri trestné údery.

(2) Postup pri zistení porušenia podmienky.
Keď hráč zistí, že použil loptu v rozpore s propozíciami, musí hru túto 
loptu pred odohraním úderu z ďalšieho odpaliska vyradiť a dokončiť 
kolo so správnou loptou, v opačnom prípade musí byť diskvalifikovaný. 
Ak sa priestupok zistí počas hrania jamky a hráč sa rozhodne pre pou-
žitie správnej lopty pred dokončením danej jamky, musí umiestniť loptu 
na miesto, kde leží lopta použitá v rozpore s propozíciami.

2. Čas štartu (poznámka k pravidlu 6-3a)
Ak chce súťažný výbor postupovať v súlade s poznámkou, odporúča sa 
nasledujúca formulácia:
Ak sa hráč  pripravený na hru dostaví na štart do 5 minút po stanove-
nom štartovnom čase čase a okolnosti umožňujúce zrušenie trestu dis-
kvalifikácie podľa pravidla 33-7 nie sú známe,  trest za oneskorený štart 
v hre na jamky je strata prvej jamky a v hre na rany dva trestné údery. 
Trest za oneskorenie presahujúce 5 minút je diskvalifikácia.

3. Nosič (poznámka k pravidlu 6-4)
Pravidlo 6-4 dovoľuje hráčovi používať nosiča za predpokladu, že má iba 
jedného v akomkoľvek čase. Môžu však nastať okolnosti, keď súťažný 
výbor nepredpokladá povoliť nosičov, či zámerom je obmedzenie výbe-
ru, napr. profesionálnych hráčov, súrodencov, hráčov, iných účastníkov 
súťaže, atď. V tom prípade sa odporúča nasledovná formulácia:
Zákaz nosičov
Hráči počas súťažného kola nesmú využívať nosičov.
Obmedzenie niektorých nosičov
„Hráči počas súťažného kola nesmú využívať _____________ ako 
nosičov.
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TREST ZA PORUŠENIE PROPOZÍCIÍ::

Hra na jamky - Po dokončení jamky, pri ktorej sa zistí porušenie propo-
zícií, sa upraví stav zápasu odrátaním jednej jamky za každú jamku, na 
ktorej sa porušili propozície. Maximálny trest v jednom kole: dve jam-
ky.
Hra na rany - Dva trestné údery za každú jamku, pri ktorej sa porušili 
propozície. Maximálny trest v jednom kole: štyri trestné údery.
Hra na jamky alebo na rany - Ak sa porušenie zistilo medzi dvoma jam-
kami, tak sa trest aplikuje na ďalšej jamke.
Hráč, ktorý mal nosiča v rozpore s propozíciami, musí zabezpečiť plne-
nie propozícií po zbytok súťažného kola. V opačnom prípade je hráč 
diskvalifikovaný.

4. Tempo hry (poznámka 2 k pravidlu 6-7)
Súťažný výbor môže na zamedzenie pomalej hry vydať smernice pre 
tempo hry, v súlade s poznámkou 2 k pravidlu 6-7.

5. Prerušenie hry v dôsledku nebezpečnej situácie (poznámka k pravid-
lu 6-8b)
Pretože na golfových ihriskách bolo mnoho smrteľných prípadov a 
zranení po zásahu bleskom, naliehame na všetky kluby a sponzorov 
golfových súťaží, aby prijali opatrenia na ochranu osôb pred bleskom. 
Vyzývame obrátiť pozornosť na pravidlá 6-8 a 33-2d. Ak súťažný výbor 
chce prijať podmienku v poznámke pod pravidlom 6-8b, odporúčame 
nasledovnú formuláciu:
Ak súťažný výbor v dôsledku nebezpečnej situácie preruší hru a hráči 
prechádzajú od jednej jamky k druhej, nesmú pokračovať v hre, kým 
na to súťažný výbor nedá pokyn. Ak hráči hrajú určitú jamku, musia 
hru okamžite prerušiť a pokračovať v nej až keď na to súťažný výbor dá 
pokyn. Ak hráč nepreruší hru ihneď, je diskvalifikovaný, pokiaľ okolnos-
ti nedovoľujú zrušenie tohto trestu podľa ustanovenia pravidla 33-7.
Znamenie na prerušenie hry v dôsledku nebezpečnej situácie bude 
_________ (napr. dlhý tón sirény).
Zvyčajne sa používajú nasledujúce signály a odporúča sa, aby všetky 
súťažné výbory postupovali podobne:
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Okamžité prerušenie hry: dlhý tón sirény.
Prerušenie hry: tri postupné opakované tóny sirény.
Obnovenie hry: dva opakované krátke tóny sirény. 

6. Tréning
a. Všeobecne
Súťažný výbor môže vydať obmedzenia upravujúce tréning v súlade s po-
známkou k pravidlu 7-1, výnimkou (c) k pravidlu 7-2 a pravidlom 33-2c.

b. Tréning medzi jamkami (poznámka 2 k pravidlu 7)
Odporúča sa, aby propozície zakazovali cvičné paty alebo čipy na jam-
kovisku poslednej hranej jamky alebo jeho blízkosti len počas súťaži na 
rany. Odporúča sa nasledovná formulácia:
Hráč nesmie hrať nijaké cvičné údery na jamkovisku poslednej hranej 
jamky alebo v jeho blízkosti. Ak zahrá cvičný úder na jamkovisku posled-
nej hranej jamky alebo v jeho blízkosti, potrestá sa dvoma trestnými 
údermi na nasledujúcej jamke, s výnimkou, že v prípade poslednej jamky 
kola sa mu uloží trest na tejto jamke.

7. Rada v súťaži družstiev (poznámka k pravidlu 8)
Ak súťažný výbor chce postupovať v súlade s poznámkou k pravid-
lu 8 golfových pravidiel, odporúča sa nasledovná formulácia:

V súlade s poznámkou k pravidlu 8 golfových pravidiel každé družstvo 
môže určiť jednu osobu (popri osobách, ktoré podľa tohto pravidla 
možno požiadať o radu), ktorá môže poskytnúť radu členom družstva. 
Túto osoba (ak sa žiada obmedzenie, kto môže byť menovaný, vložte 
toto obmedzenie sem) je nutné oznámiť súťažnému výboru pred poskyt-
nutím rady.

8. Nové jamky (pravidlo 33-2b)
Súťažný výbor v súlade s poznámkou k pravidlu 33-2b môže stanoviť, že 
pri jednokolových súťažiach, ktoré trvajú viac ako jeden deň, môžu byť 
jamky a odpaliská každý deň situované inak.
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9. Doprava
Ak sa vyžaduje, aby sa hráči v súťaži presúvali peši, odporúča sa nasle-
dovná podmienka:
Hráči sa musia presúvať v priebehu súťažného kola po celú dobu peši.

TREST ZA PORUŠENIE PROPOZÍCIÍ:

Pri hre na jamky - Pri dokončení jamky, na ktorej sa porušenie pod-
mienky zistí, sa stav zápasu sa upraví odrátaním jednej jamky za každú 
jamku, na ktorej prišlo k porušeniu propozícií. Maximálny trest v jed-
nom kole: dve jamky.
Pri hre na rany -  Dva trestné údery za každú jamku, na ktorej prišlo 
k porušeniu propozícií. Maximálny trest v jednom kole: štyri trestné 
údery. V prípade porušenia podmienky v priebehu hry medzi dvo-
ma jamkami sa trest ukladá na nasledujúcej jamke.
Pri jamkovej hre a hre na rany - Použitie akejkoľvek nepovolenej formy 
prepravy sa pri zistení musí ineď prerušiť. Inak bude hráč diskvalifiko-
vaný.

10. Antidoping
Súťažný výbor môže od hráčov vyžadovať, aby sa správali v súlade s 
antidopingovými predpismi.

11. Ako rozhodnúť nerozhodný výsledok
Pravidlo 33-6 splnomocňuje súťažný výbor rozhodnúť, ako a kedy sa 
rozhodne remíza v hre na jamky alebo rovnaký výsledok v hre na rany. 
Rozhodnutie sa musí zverejniť vopred.
R&A odporúča:
Pri hre na jamky
Hra, ktorá skončí nerozhodne, sa musí hrať v predĺžení (play-off) od 
jamky k jamke, kým jedna zo strán nevyhrá jamku. Hra v predĺžení sa 
má začínať na jamke, kde pôvodne začala. V jamkovej hre s vyrovnaním 
sa vyrovnanie má použiť rovnako ako v predpísanom kole.
Pri hre na rany
(a) V prípade nerozhodného výsledku v súťaži na rany bez vyrovnania 
sa odporúča predĺženie (play-off). Predĺženie môže byť na 18 jamiek 
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alebo menej, podľa upresnenia súťažného výboru. Ak to nie je možné 
alebo nerozhodný stav trvá, odporúča sa predĺženie po jednotlivých 
jamkách.
(b) V prípade nerozhodného výsledku v súťaži na rany s vyrovnaním 
sa odporúča predĺženie (play-off) s vyrovnaním. Predĺženie môže byť 
na 18 jamiek alebo menej, podľa upresnenia súťažného výboru. Ak sa 
predĺženie hrá na menej ako 18 jamiek, vyrovnanie sa aplikuje podľa 
percentuálnej časti jamiek, ktoré sa majú hrať. Zlomky úderov vyrov-
nania, dosahujúcich polovicu a viac, sa rátajú ako celý úder a menšie 
zlomky sa neberú do úvahy. 
(c) Ak v súťaži na rany bez vyrovnania aj s vyrovnaním nie je možné 
predĺženie nijakého typu, odporúča sa porovnanie výsledkových kariet. 
Metóda porovnania výsledkových kariet sa musí dopredu oznámiť. 
Prijateľná metóda porovnania výsledkových kariet je určenie víťaza 
na základe najlepšieho výsledku na posledných deviatich jamkách. Ak 
hráči majú rovnaký výsledok posledných deviatich jamkách, určí sa 
víťaz na základe posledných šiestich jamiek, posledných troch jamiek a 
nakoniec osemnástej jamky. Ak sa táto metóda použije v súťaži na rany 
s vyrovnaním, odráta sa jedna polovica, jedna tretina, jedna šestina atď. 
vyrovnania. Zlomky sa majú zobrať do úvahy. Ak sa táto metóda použije 
v súťaži s hromadným štartom z viacerých odpalísk, odporúča sa, aby 
sa za „posledných deväť jamiek, posledných šesť jamiek atď., považovali 
jamky 10 - 18, 13 - 18 atď.
(d) Ak súťažné propozície stanovujú, že rovnaký výsledok sa rozhodne 
podľa posledných deviatich, posledných šiestich, posledných troch a 
poslednej jamke, musia stanoviť aj to, čo sa stane, ak tento postup 
neurčí víťaza.

12. Nasadenie v hre na jamky
Hoci nasadenie v hre na jamky môže byť úplne „slepé alebo určití hráči 
môžu byť rozdelení do rôznych štvoríc alebo osmičiek, odporúča sa cel-
kové číselné nasadenie stanovené podľa výsledkov kvalifikačného kola.
Celkové číselné nasadenie
Aby sa mohli určiť miesta v nasadení, rovnaké výsledky v kvalifikačných 
kolách, okrem posledného kvalifikačného miesta, sa rozhodnú pora-
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dím, v akom sa výsledky odovzdali, pričom prvý odovzdaný výsledok 
dostane najnižšie možné poradie atď. Ak nie je možné určiť poradie, 
v akom sa výsledky odovzdali, nerozhodné výsledky sa rozhodnú žre-
bovaním.

 HORNÁ  DOLNÁ  HORNÁ  DOLNÁ
 POLOVICA  POLOVICA  POLOVICA  POLOVICA

 KVALIFIKOVANÝCH 64 KVALIFIKOVANÝCH 32

 1proti64 2proti6 31proti32 2proti31

 32proti33 31proti34 16proti17 15proti18

 16proti49 15proti50 8proti25 7proti26

 17proti48 18proti47 9proti24 10proti23

 8proti57 7proti58 4proti29 3proti30

 25proti40 26proti39 13proti20 14proti19

 9proti56 10proti55 5proti28 6proti27

 24proti41 23proti42 12proti21 11proti22

 4proti61 3proti62 KVALIFIKOVANÝCH16

 29proti16 30proti35 1proti16 2proti15

 13proti52 14proti51 8proti9 7proti10

 20proti45 19proti46 4proti13 3proti14

 5proti60 6proti59 5proti12 6proti11

 28proti37 27proti38 KVALIFIKOVANÝCH8

 12proti53 11proti54 1proti8 2proti7

 21proti44 22proti43 4proti5 3proti6
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DODATOK II a III

Akýkoľvek tvar palice alebo lopty, ktorý nie je uvedený v pra-
vidle 4 a 5 a v dodatku II a III alebo ktorý by mohol výrazne zmeniť 
charakter hry, musí byť schválený R&A.
Rozmery, ktoré obsahuje dodatok II a III sú v originálnych pravidlách 
udané v britskej metrickej sústave. Pre prepočet na metrickú mieru bol 
použitý 1 palec = 25.4 mm. V prípade pochybností o súlade palice alebo 
lopty s pravidlami majú prednosť britské miery.

DODATOK II - KONŠTRUKCIA PALÍC

Ak má hráč pochybnosti o správnosti palice, mal by sa obrátiť na 
R&A.
Výrobca by mal predložiť vzorku palice, ktorá sa má vyrábať, na posúde-
nie R&A, či zodpovedá pravidlám. Ak výrobca nepredloží prototyp pred 
začatím výroby alebo uvedením výrobku na trh, podstupuje riziko, že 
podľa rozhodnutia palica nebude v súlade s pravidlami. Prototyp sa sta-
ne majetkom R&A na referenčné účely.
Nasledujúce odseky predpisujú všeobecné pravidlá pre tvar palíc, spolu 
so špecifikáciami a výkladom. Ďalšie informácie, týkajúce sa predpisov 
pre palice a ich úplný výklad, sú v publikácii „Príručka k pravidlám pre 
palice a lopty.
Keď sa vyžaduje, aby palica alebo jej časť mala určité špecifické vlast-
nosti, znamená to, že sa musí skonštruovať a vyrobiť so zámerom, aby 
tieto špecifikácie splnila. Vyrobené palice alebo ich časti musia spĺnať 
špecifikácie v rámci výrobých tolerancií, zodpovedajúcich použitému 
materiálu.

1. Palice
a. Všeobecné pravidlo
Palica je nástroj určený na udretie lopty a zvyčajne sa vyskytuje 
v troch podobách: drevo, železo a pater a rozlišuje sa podľa tvaru a 
predpokladaného použitia. Pater je palica so sklonom úderovej plochy 
nepresahujúcim 10 stupňov, určená hlavne na použitie na jamkovisku.
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Palica sa nesmie podstatne líšiť od tradičnej a zvyčajnej formy a vyhoto-
venia. Musí sa skladať z násady a hlavice. Všetky časti palice musia byť 
spojené tak, aby palica tvorila jeden celok a nesmie mať nijaké vonkajšie 
nadstavce, s výnimkou, keď pravidlá povoľujú inak.

b. Nastavovanie
Drevá a železá sa nesmú konštruovať nastaviteľné, s výnimkou zmeny 
hmotnosti. Patre sa môžu konštruovať tak, aby ich hmotnosť bola nasta-
viteľná a sú povolené aj niektoré ďalšie formy nastavovania. Od všetkých 
metód nastavovania povolených pravidlami sa požaduje, aby:
(1) sa nastavenie nedalo uskutočniť ľahko,
(2) všetky nastaviteľné časti boli pevne pripojené a neexistovala nijaká 
predpokladaná možnosť ich uvoľnenia v priebehu kola,
(3) všetky konfigurácie nastavenia boli v súlade s pravidlami.
Za úmyselnú zmenu herných charakteristík palíc v priebehu súťažného 
kola (pravidlo 4-2a), vrátane patra, sa udeľuje trest diskvalifikácie.

Obrázok I
c. Dĺžka
Celková dĺžka palice musí byť minimálne 457,2 mm a okrem patra 
nesmie presiahnuť 1219,2 mm, meraných od horného konca. Dĺžka 
želiez a driev sa meria tak, že palica leží na vodorovnej ploche a spodok 
hlavy palice sa opiera o rovinu, ktorá s podložkou zviera uhol 60 stup-
ňov tak, ako je na obrázku č. 1. Dĺžka palice je určená vzdialenosťou 
medzi priesečníkom oboch rovín po vrchol rukoväte. Dĺžka parta sa 
stanovuje meraním pozdĺž osi násady od vrcholu rukoväte po spodok 

Club length

60º
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hlavy v predĺžení osi násady.
Poznámka: Palica v rozpore s pravidlom o maximálnej dĺžke uvedenom 
v dodatku II 1c môže byť používaná do 31. decembra 2004, ak bola 
používaná, či v predaji pred 1. januárom 2004.

d. Uhol násady
Pri normálnom zaujatí postoja 
násada palice musí byť v takej 
polohe, aby:
(1) sa priemet rovnej časti 
násady k zvislej rovine cez špičku a 
pätku odkláňal od vertikály najme-
nej o 10 stupňov (pozri obr. II)

(2) Priemet rovnej časti násady na 
zvislú rovinu v predpokladanom 
smere hry nesmie byť odklonený 
od vertikály viac ako 20 stupňov 
dopredu a 10 stupňov dozadu 
(pozri obr. III).
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Face
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S výnimkou patrov pätová časť palice musí ležať maximálne 15,88 mm 
od roviny osi rovnej časti násady a predpokladaného (vodorovného) 
smeru hry (pozri obr. IV).  

2. Násada
a. Rovnosť
Násada musí byť rovná od horného 
konca rukoväte minimálne po bod 
vzdialený 127 mm nad spodnou 
hranou hlavy, meria sa od bodu, 
v ktorom násada prestáva byť rovná, 
pozdĺž osi ohnutej časti násady cez 
krčok alebo objímku (pozri obr. V).

Shaft
Axis

Shaft
Axis

Sole

Sole

0.625
 Max

0.625  Max

Bent Shaft
Axis 5’’ Max

Shaft straightness
measurement
ends here

Sole
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b. Ohybové a krútiace vlastnosti
Násada sa musí v každom bode po celej dĺžke:
(1) ohýbať tak, aby jej výchylka bola rovnaká, bez ohľadu na otočenie 

okolo pozdĺžnej osi,
(2) rovnako krútiť v oboch smeroch.

c. Pripojenie k hlavici 
palice
Násada musí byť pripo-
jená k hlave palice buď 
priamo k päte alebo 
pomocou jednoduchého 
rovného krčka alebo 
objímky. Vzdialenosť 
od vrchu krčka alebo 
objímky po spodnú 
hranu hlavy nesmie 
presahovať 127 mm, 
meraných pozdĺž osi, 
sledujúc všetky ohyby, 
krčok alebo objímku 
(pozri obrázok VI).

Výnimka pre patre:  Násada, krčok alebo objímka patru môže byť pripev-
nená v ktoromkoľvek bode hlavy.

Neck or socket
measurement
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Neck or socket
axis 5’’ max

Sole Sole

Dotted line
shows neck
and socket
measurement
to the sole

5’’ max
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3. Rukoväť (pozri obrázok VII)
Rukoväť pozostáva z materiálu 
pridaného k násade, aby hrá-
čovi umožnila pevné držanie. 
Rukoväť musí byť rovná a mať 
jednoduchú formu, musí siahať 
po koniec násady a nesmie byť 
modelovaná pre nejakú časť 
ruky. Ak sa k násade nepridá 
žiaden materiál, jej časť, ktorá 
je určená na držanie, sa musí 
považovať za rukoväť.
(1) Rukoväť palíc, okrem patrov, 

musí mať po celej dĺžke 
kruhový prierez s tým, že na 
rukoväti môžu byť postupné, 
rovné, mierne stúpajúce reb-
rovité ryhy a na omotanej 
rukoväti je povolená jemne 
vrúbkovaná špirála alebo jej 
replika.

(2) Rukoväť patru nemusí mať 
kruhový prierez za predpokladu, že prierez nie je vydutý, je symet-
rický a ostáva približne rovnaký po celej dĺžke rukoväte (pozri odsek 
(5) nižšie).

(3) Rukoväť môže byť omotaná páskou, nesmie mať priehlbiny a vypuk-
liny. Jej priemer v každom smere nesmie byť väčší ako 44,45 mm.

(4) Pre všetky palice, okrem patrov, musí byť os rukoväte súbežná s 
osou násady.

(5) Patre môžu mať dve rukoväte, ak sú obe kruhového prierezu, ich osi 
sú súbežné s os  ou násady a sú od seba vzdialené aspoň 38,1 mm.

4. Hlavica palice
a. Plnosť tvaru
Hlava palice zvyčajne musí mať plný tvar. Všetky jej častí musia byť 
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pevné, mať prirodzenú konštrukciu a byť funkčné. Plnosť tvaru sa nedá 
presne a vyčerpávajúco definovať, ale vlastnosti, ktoré sa považujú za 
rozporné s touto požiadavkou, a preto nedovolené, sú:
(1) dierky cez hlavicu,
(2) priehľadný materiál, ktorý neslúži na dekoratívne ani konštrukčné 
účely,
(3) prídavky k hlavnému telesu hlavice, ako gombíky, kovové plátky, 
valčeky alebo krídelká,
s účelom splnenia rozmerových špecifikácií, na mierenie alebo iné účely. 
Výnimka je prípustná pri patroch.
Žliabky alebo výstupky na spodnej časti nesmú presahovať do prednej 
strany palice.

b. Rozmery a objem
(1) Drevá
Ak je palica v polohe, že uhol násady je 60 stupňov, hlava musí byť 
taká, že:

(a) vzdialenosť od päty k špičke je väčšia ako vzdialenosť od 
prednej strany po zadn\u250ú;

(b) vzdialenosť od špičky k päte nie je väčšia ako 127 mm;
(c) vzdialenosť od spodnej hrany po najvyšší bod hlavy je 

maximálne 71,12 mm.
Tieto rozmery hlavice sa merajú vo vodorovnom smere medzi zvislým 
priemetom krajných bodov:

-       päty a špičky hlavice,
-       prednej a zadnej strany palice (pozri obr. VIII, rozmer A);

a vo zvislom smere medzi horizontálnym priemetom spodnej a vrchnej 
hrany (pozri obr. VIII, rozmer B). Ak vonkajší okraj päty nie je jasne 
určený, vychádza sa z toho, že je 15,88 mm nad vodorovnou rovinou, na 
ktorej palica leží (pozri obr. VII, rozmer C).
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Obrázok VIII

Objem hlavy palice môže byť maximálne 460 centimetrov kubických, s 
toleranciou 10 centimetrov kubických.
Poznámka: Palica, ktorá je v rozpore s pravidlom o maximálnom obje-
me uvedenom v dodatku II 4 b (1), ale inak spĺňa pravidlá, môže byť 
používaná do 31. decembra 2004, ak bola používaná, či v predaji pred 
1. januárom 2004.

(2) Železá a patre
Ak je hlava palice v normálnej polohe pri založení, tak hlava musí byť 
taká, že vzdialenosť od päty k špičke je väčšia ako vzdialenosť od pred-
nej strany po zadnú. Pre tradičný tvar hlavy sa tieto rozmery merajú na 
horizontálnych čiarach pri vertikálnej projekcii krajných bodov:
päty a špičky;
prednej a zadnej hrany.
Pri neobvyklom tvare hlavy okraje päty a špičky môžu byť na prednej 
strane.

c. Úderová plocha
Hlava palice môže mať iba jednu úderovú plochu, s výnimkou patru, 
ktorý môže mať dve takéto plochy, ak ich vlastnosti sú rovnaké a sú 
protiľahlé. 

60º
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Toe
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C

B
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BackFace
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Fig. VIII
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5. Predná strana palice
a. Všeobecné pravidlo
Materiál a konštrukcia prednej strany hlavy palice a nijaká jej úprava 
nesmie mať vplyv na odskok pri údere (protokolárna skúška), ani 
nesmie lopte udeliť výrazne menšiu rotáciu ako štandardný oceľový 
povrch a nesmie mať nejaký iný účinok, ktorý by neprimerane ovplyvnil 
pohyb lopty.
Predná strana palice musí byť tvrdá, pevná (určité výnimky môžu byť 
u patrov) a okrem drážok, uvedených nižšie, musí byť hladká a nesmie 
mať nijaký stupeň vyhĺbenia.

Obrázok IX
Názorná ukážka úderovej plochy

b. Úderová plocha, drsnosť a 
materiál
Okrem drážok, uvedených v na-
sledujúcich odsekoch, drsnosť 
povrchu predpokladanej úderovej 
plochy nesmie prevýšiť drsnosť 
dekoratívneho pieskovania alebo 
jemného frézovania (pozri obr. IX).

c. Drážky na úderovej ploche
Drážky na úderovej ploche nesmú mať ostré hrany hmatateľné prstom, 
ani vyvýšené okraje. Drážky a kruhové vyhĺbeniny odrazovej plochy 
musia vyhovovať nasledovným požiadavkám:
(1) Drážky. Môžu sa použiť rovné drážky s rozšírenými okrajmi a symet-
rickým prierezom (pozri obr. X).
Šírka a prierez po celej prednej strane palice a pozdĺž drážok musí byť 
rovnaký.
Zaoblenie hrán drážok, ktoré musí byť vo forme oblúka, ktorý nepre-
siahne 0,508 mm.
Šírka drážok nesmie presahovať 0,9 mm, pri použití 30 stupňovej metó-
dy protokolárneho merania podľa R&A.

Illustrative
impact area
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Vzdialenosť medzi hranami susedných drážok nesmie byť menšia ako 
trojnásobok šírky drážky a nie menej ako 1,905 mm.
Hĺbka drážky nesmie presahovať 0,508 mm. 

(2) Kruhové vyhĺbeniny. Použitie kruhových vyhĺbenín je povolené.
Plocha takejto jamky nesmie presahovať 2,84 štvorcových milimetrov.
Vzdialenosť medzi susednými jamkami nesmie byť menšia ako 4,27 
mm, pri  meraní od stredu po stred.
Hĺbka vyhĺbeniny nesmie presahovať 1,02 mm.
Ak sa kruhové vyhĺbeniny použijú v kombinácii s drážkami, vyhĺbenina 
nesmie byť bližšie k drážke ako 4,27 mm pri meraní od stredu po stred.

d. Dekoratívne prvky
Stred odrazovej plochy môže byť vyznačený zvláštnym útvarom na plo-
che štvorca s dĺžkou strán 9,53 mm. Útvar  nesmie nevhodne ovplyvniť 
pohyb lopty. Dekoratívne prvky sú povolené mimo odrazovej plochy.

e. Prvky na prednej strane nekovových palíc
Vyššie uvedené podmienky platia pri paliciach, ktorých úderová plocha 
je z kovu alebo z materiálu podobnej tvrdosti. Neplatia pri paliciach 
s úderovou plochou z iných  materiálov, ktorých uhol sklonu je 24 
stupňov alebo menej, ale prvky, ktoré by mohli nevhodne ovplyvniť  
pohyb lopty, sú zakázané. Palice s týmto typom odrazovej plochy, s uh-
lom sklonu presahujúcim 24 stupňov, môžu mať drážky s maximálnou 
šírkou 1,02 mm a maximálnou hĺbkou 1,5 násobku šírky drážky, inak 
však musia spĺňať vyššie uvedené podmienky.

Axis of
symmetry

Groove width
(max 0.035’’)

Groove depth
(max 0.020’’)

30º30º

Fig. X
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f. Prvky na prednej strane patrov
Vyššie uvedené podmienky, týkajúce sa drsnosti povrchu, materiálu a 
prvkov na prednej strane, pri patroch neplatia.

DODATOK III - LOPTA

1. Hmotnosť
Hmotnosť lopty nesmie byť vyššia ako 45,93 gramov. 

2. Rozmer
Priemer lopty nesmie byť menší ako 42,67 mm. Túto podmienku výrob-
ca splní, ak zo 100 náhodne vybraných lôpt vlastnou váhou prepadne 
cez kalibrovaný kruhový otvor s priemerom 42,67 mm pri teplote 23° 
C menej ako 25.

3. Priestorová symetria
Lopta nesmie byť konštruovaná, vyrobená alebo zámerne upravená tak, 
aby sa jej vlastnosti líšili od vlastností priestorovo symetrického tvaru.

4. Počiatočná rýchlosť
Počiatočná rýchlosť lopty nesmie presahovať stanovený limit (protoko-
lárna skúška) pri meraní prístrojom schváleným R&A.

5. Norma celkovej vzdialenosti
Dolet a kotúľanie lopty, spolu testované prístrojom schváleným R&A, 
nesmie presahovať vzdialenosť uvedenú v podmienkach stanovených v 
norme celkovej vzdialenosti pre golfové lopty, registrovanej v R&A.

VYROVNANIA

Pravidlá golfu neregulujú získanie a úpravu vyrovnaní. Tieto záležitosti 
patria do právomoci národných golfových zväzov. Všetky otázky spojené 
s vyrovnaním adresujte príslušnému zväzu.
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PRAVIDLÁ  AMATÉRSKEHO  ŠTATÚTU
Schválené R&A Limited
Platné od 1. januára 2004

Preambula
R&A si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť pravidlá golfu a vydať 
alebo zmeniť interpretáciu amatérskeho štatútu. 
Ak sa v pravidlách používa gramatický rod v súvislosti s nejakou osobou, 
predpokladá sa, že sa to týka oboch rodov.

DEFINÍCIE

Definície sú uvedené v abecednom poradí a v samotných pravidlách sú 
definované termíny napísané kurzívou.

Amatérsky golfista
„Amatérsky golfista“ pestuje golf ako nevýnosný a neziskový šport a 
nedostáva odmenu za vyučovanie golfu, ani za iné aktivity, súvisiace s 
golfovými skúsenosťami a reputáciou, okrem výnimiek uvedených v pra-
vidlách.

Cenová poukážka
„Cenová poukážka“ je kupón vydaný súťažným výborom, zodpovedným 
za súťaž na nákup tovaru z profesionálnej predajne alebo iného malo-
obchodného zdroja.

Čestná cena
„Čestná cena“ sa vzťahuje na vynikajúce výkony alebo príspevky v golfe 
a líši sa od súťažných cien. Čestná cena nemôže byť peňažitá.

Junior
„Junior“ je hráč, ktorý v roku predchádzajúcom podujatiu nedovŕšil 18 
rokov, pokiaľ riadiaci orgán neurčil iný vek.
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Maloobchodná hodnota
„Maloobchodná hodnota ceny je normálna odporúčaná predajná cena, 
pri ktorej je tovar z maloobchodného zdroja prístupný každému.

Pravidlo alebo pravidlá
Termín „pravidlo alebo „pravidlá sa týka Pravidiel amatérskeho štatútu, 
určených riadiacim orgánom.

R&A
„R&A predstavuje R&A Limited.

Riadiaci orgán
„Riadiaci orgán pre pravidlá amatérskeho štatútu je v každom štáte 
národný zväz danej krajiny.
Poznámka: Vo Veľkej Británii a Írsku je riadiacim orgánom R&A.

Skúsenosť a reputácia
Amatérsky golfista sa zvyčajne považuje za skúseného hráča, ak získal 
pocty pri reprezentácii na regionálnej alebo národnej úrovni. Golfová 
reputácia sa dá získať len prostredníctvom golfových znalostí a skúsenos-
tí a nezahŕňa prominentné postavenie administrátora v službe golfovej 
hre. Je vecou riadiaceho orgánu rozhodnúť, či jednotlivý amatérsky 
golfista má „golfovú skúsenosť a reputáciu.

Symbolická cena
„Symbolická cena je trofej vyhotovená zo zlata, striebra, z keramiky, 
zo skla alebo z podobného materiálu, na ktorej je trvalá a zreteľná 
gravúra.

Výbor
„Výbor je príslušná komisia riadiaceho orgánu golfu.

Vyučovanie
„Vyučovanie zahŕňa výučbu fyzických aspektov golfovej hry, t.j. skutoč-
nej mechaniky švihu golfovou palicou a udretia golfovej lopty. 
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Pravidlo 1.  Amaterizmus

Definície
Všetky definované termíny sú vytlačené kurzívou a nachádzajú sa v časti 
Definície  pozri strany xxxx až yyyy.

1-1. Všeobecné pravidlo
Amatérsky golfista musí hrať golf a správať sa v súlade s pravidlami.

1-2. Amatérsky štatút
Amatérsky štatút je všeobecnou podmienkou spôsobilosti hrať v súťa-
žiach ako amatérsky golfista. Osoba, ktorá koná v rozpore s pravidlami, 
môže stratiť štatút amatérskeho golfistu a v dôsledku toho aj spôsobilosť 
hrať v amatérskych súťažiach. 

1-3. Účel a zmysel pravidiel 
Účelom a zmyslom pravidiel je zachovať rozdiel medzi amatérskym a 
profesionálnym golfom a čo najviac uchrániť amatérsku hru pred zne-
užitím, ktoré môže vyplývať z nekontrolovaného sponzorstva a finanč-
nej zainteresovanosti. Je potrebné zabezpečiť amatérsky golf, ktorý, čo 
sa týka pravidiel a vyrovnania, sa zväčša spravuje sám, aby s ním všetci 
amatérski golfisti mohli byť plne spokojní.

1-4. Pochybnosti o pravidlách
Každý, kto chce byť amatérskym golfistom a má pochybnosti, či navr-
hovaný postup je podľa pravidiel dovolený, mal by sa obrátiť na riadiaci 
orgán. Každý organizátor alebo sponzor amatérskej golfovej súťaže, 
zahrnujúcej amatérskych golfistov, ktorý má pochybnosti, či návrh je 
v súlade s pravidlami, mal by sa obrátiť na riadiaci orgán.

Pravidlo 2.  Profesionalizmus 

Definície
Všetky definované termíny sú vytlačené kurzívou a nachádzajú sa v časti 
Definície  pozri strany xxxx až yyyy.
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2-1. Všeobecné pravidlo
Amatérsky golfista nesmie podniknúť nijakú akciu s cieľom, stať sa 
profesionálnym hráčom golfu, vrátane uzavretia písomnej alebo ústnej 
dohody so sponzorom alebo profesionálnym sprostredkovateľom.
Výnimka: Neúspešné uchádzanie sa o postavenie asistenta profesioná-
la.
Poznámka:  Amatérsky golfista môže skúmať prijateľnú perspektívu stať 
sa profesionálom, pracovať v profesionálnom obchode a dostávať plat, 
za predpokladu, že nijakým iným spôsobom neporuší pravidlá.

2-2. Asociácia profesionálnych golfistov
Amatérsky golfista nesmie byť členom, ani udržiavať členstvo v žiadnej 
profesionálnej golfovej asociácii.

2-3. Profesionálni turnajoví hráči
Amatérsky golfista nesmie získať, ani udržiavať členstvo na profesionál-
nom turnajovom okruhu.
Poznámka: Ak sa musí amatérsky golfista zúčastniť kvalifikačnej súťaže 
na získanie členstva na profesionálnom okruhu, môže sa do predbežnej 
kvalifikačnej súťaže prihlásiť bez straty amatérskeho štatútu, za predpo-
kladu, že sa vopred písomne vzdá fínančných cien v turnaji.

Pravidlo 3. Ceny

Definície
Všetky definované termíny sú vytlačené kurzívou a nachádzajú sa v časti 
Definície  pozri strany xxxx až yyyy.

3-1. Hra o peňažitú cenu
Amatérsky golfista nesmie hrať golf o peňažnú cenu.

3-2. Cenové limity
a. Všeobecné pravidlo
Amatérsky golfista nesmie prijať cenu (okrem symbolickej), ani cenovú 
poukážku maloobchodnej hodnoty presahujúcej 500 GBP, prípadne 
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nižšej, stanovenej riadiacim orgánom. Tento limit platí pre všetky ceny 
alebo cenové poukážky, prijaté amatérskym golfovým hráčom v jednej sú-
ťaži alebo v sérii súťaží, s výnimkou ceny za jamku jedným úderom 
(hole-in-one prize).
b) Ceny za jamku jedným úderom
Limity predpísané v pravidle 3-2a platia na cenu za jamku jedným 
úderom. Takáto cena sa však môže prijať popri akejkoľvek inej cene, 
získanej v tej istej súťaži. 
c. Výmena cien
Amatérsky golfista nesmie vymeniť cenu alebo cenovú poukážku za 
hotovosť.
Výnimka: Amatérsky golfista môže predložiť cenovú poukážku národné-
mu alebo regionálnemu zväzu, ktorý mu z hodnoty poukážky uhradí 
výdavky spojené s účasťou v golfovej súťaži za predpokladu, že úhrada 
týchto výdavkov je podľa pravidla 4-2 povolená. 
Poznámka 1: Zodpovednosť za overenie maloobchodnej hodnoty jednot-
livých cien spočíva na výbore zodpovednom za súťaž.
Poznámka 2: Odporúča sa, aby celková hodnota cien v hre bez vyrovna-
nia alebo každého druhu cien v hre s vyrovnaním v súťaži na 18 jamiek 
nepresahovala predpísaný limit viac ako dvakrát, v súťaži na 36 jamiek 
trikrát, v súťaži na 54 jamiek päťkrát a v súťaži na 72 jamiek šesťkrát. 

3-3. Čestné ceny
a. Všeobecné pravidlo
Amatérsky golfista nesmie prijať čestnú cenu maloobchodnej hodnoty 
presahujúcej limity predpísané v pravidle 3-2a. 
b. Viacnásobné čestné ceny
Amatérsky golfista môže prijať viac čestných cien od rôznych darcov, aj 
keď ich celková maloobchodná hodnota presahuje predpísaný limit za 
predpokladu, že nie sú darované s cieľom vyhnúť sa limitu na jednotlivú 
cenu.
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Pravidlo 4. Výdavky

Definície
Všetky definované termíny sú vytlačené kurzívou a nachádzajú sa v časti 
Definície  pozri strany xxxx až yyyy.

4-1. Všeobecné pravidlo 
Amatérsky golfista nesmie dostať náhradu výdavkov spojených s účasťou 
v golfovej súťaži alebo exhibícii v peňažnej podobe alebo inak z nijakého 
zdroja, okrem prípadov stanovených pravidlami.

4-2. Prijatie výdavkov
Amatérsky golfista môže dostať náhradu výdavkov spojených s účasťou 
na golfovej súťaži alebo exhibícii, ak nepresahuje skutočné výdavky za 
týchto podmienok:
a. Rodinná podpora
Amatérsky golfista môže dostať náhradu výdavkov od člena svojej rodiny 
alebo právneho opatrovníka.
b. Juniori
Juniori môžu dostať náhradu výdavkov, ak súťažia v súťaži vyhradenej 
výlučne juniorom.
c. Súťaže družstiev
(1) Amatérsky golfista, ktorý reprezentuje svoju krajinu alebo klub (či 
podobný orgán) v súťaži družstiev alebo v tréningovom tábore, môže 
dostať náhradu výdavkov.
(2) Amatérsky golfista, ktorý reprezentuje svoju krajinu účasťou na 
národných majstrovstvách v zahraničí bezprostredne pred alebo po 
medzinárodnej súťaži družstiev, môže dostať náhradu výdavkov.
Výdavky musí uhradiť orgán, ktorý hráč reprezentuje alebo orgán, ktorý 
riadi golf v navštívenej krajine.
d. Individuálne podujatia 
Amatérsky golfista môže dostať náhradu výdavkov pri účasti na indi-
viduálnych podujatiach za predpokladu, že sa podriadi nasledujúcim 
ustanoveniam:
(1) Hráč musí byť nominovaný na súťaž buď svojím klubom alebo regi-
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onálnym či národným zväzom.
(2) Keď sa súťaž koná vo vlastnej krajine hráča a nominoval ho klub 
alebo regionálny zväz, výdavky musia byť vopred schválené národným 
zväzom, resp. regionálnym zväzom oblasti, kde sa súťaž uskutoční.
(3) Keď sa súťaž koná v zahraničí, je potrebný súhlas národného zväzu 
v krajine usporiadateľa a ak nominujúcim orgánom nie je národný zväz 
krajiny, z ktorej je hráč nominovaný, nominujúci orgán musí vopred 
získať schválenie národného zväzu.
(4) Výdavky musia byť uhradené národným zväzom alebo regionálnym 
zväzom, z ktorého bol hráč nominovaný alebo v závislosti na schválení 
nominujúceho orgánu riadiacim orgánom golfu na navštívenom teritó-
riu.
(5) Výdavky musia byť v každom kalendárnom roku limitované na urči-
tý počet súťažných dní, ktoré môžu byť stanovené riadiacim orgánom 
nominujúcej krajiny. V súvislosti so súťažou sa do nákladov predpokladá 
zahrnutie primeraného času na cestu a primeraného počtu tréningových 
dní.
e. Významné osobnosti, obchodní partneri
Amatérsky golfista, ktorý je pozvaný, aby sa zúčastnil na  súťaži z dôvo-
dov, ktoré nesúvisia s jeho golfovými skúsenosťami, môže dostať úhradu 
výdavkov.
f. Exhibície
Amatérsky golfista, ktorý sa zúčastňuje na exhibícii na pomoc dobro-
činnosti, môže dostať úhradu výdavkov za predpokladu, že exhibícia sa 
neodohráva v spojení s iným golfovým podujatím.
g. Sponzorované súťaže s vyrovnaním
Amatérsky golfista môže dostať úhradu výdavkov, keď súťaží v sponzo-
rovanej súťaži s vyrovnaním, za predpokladu, že súťaž bola schválená 
nasledovne:
(1) Keď sa súťaž koná vo vlastnej krajine hráča, sponzor musí dopredu 
získať každoročný súhlas riadiaceho orgánu,
(2) Keď sa súťaž koná vo viacerých krajinách alebo zahŕňa hráčov 
z inej krajiny, sponzor musí dopredu získať súhlas dvoch alebo via-
cerých riadiacich orgánov. Žiadosť o súhlas sa musí posielať riadiacemu 
orgánu v krajine, v ktorej sa súťaž začína. 
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Pravidlo 5. Vyučovanie 

Definície
Všetky definované termíny sú vytlačené kurzívou a nachádzajú sa v časti 
Definície  pozri strany xxxx až yyyy.

5-1. Všeobecné pravidlo
Pokiaľ pravidlá nestanovujú inak, amatérsky golfista nesmie dostávať 
platbu alebo kompenzáciu za vyučovanie golfovej hry.

5-2. Kedy je platba povolená
a. Školy, internáty, atď.
Amatérsky golfista, ktorý je zamestnancom vzdelávacieho ústavu alebo 
systému, môže dostať platbu alebo kompenzáciu za vyučovanie golfovej 
hry študentov ústavu alebo systému, za predpokladu, že celkový čas, 
venovaný výučbe golfu v priebehu roka, zahŕňa menej ako 50% času 
plnenia všetkých pracovných povinností zamestnanca.
b. Juniorskí golfisti
Amatérsky golfista môže dostať úhradu výdavkov nepresahujúcu skutoč-
né výdaje za vyučovanie golfu juniorskych golfistov ako súčasti programu, 
ktorý bol dopredu schválený riadiacim orgánom.
5-3. Diaľkové (písomné) vyučovanie
Amatérsky golfista môže dostávať platbu alebo kompenzáciu za písomné 
vyučovanie za predpokladu, že jeho skúsenosti a reputácia golfového 
hráča nie sú hlavným faktorom jeho zamestnania, provízie alebo pre-
daja jeho práce.
Poznámka:  Vyučovanie nezahŕňa všetky psychologické aspekty hry, 
pravidlá alebo golfovú etiketu.

Pravidlo 6.  Využívanie golfových skúseností alebo reputácie

Definície
Všetky definované termíny sú vytlačené kurzívou a nachádzajú sa v časti 
Definície  pozri strany xxxx až yyyy.
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6-1. Všeobecné pravidlo
Amatérsky golfista s golfovými skúsenosťami a reputáciou, okrem prípadov 
stanovených pravidlami, nesmie využívať svoje skúsenosti a reputáciu na 
podporu, reklamu a predaj ničoho, ani na dosiahnutie finančného 
zisku.

6-2. Prepožičanie mena alebo podobizne
Amatérsky golfista so skúsenosťami a reputáciou nesmie využívau357ť 
svoje skúsenosti a reputáciu na získanie platby, kompenzácie, osobného 
prospechu a nijakého finančného zisku za súhlas s použitím svojho 
mena alebo podobizne na reklamu alebo predaj čohokoľvek.
Poznámka:  Amatérsky golfista môže prijať výstroj od kohokoľvek, kto s ním 
obchoduje, za predpokladu, že to nie je spojené s nijakou reklamou.

6-3. Osobné účinkovanie
Amatérsky golfista so skúsenosťami a reputáciou nesmie využívať svoje 
skúsenosti a reputáciu na získanie platby, kompenzácie, osobného pro-
spechu a nijakého finančného zisku za osobné účinkovanie.
Výnimka:  Amatérsky golfový hráč môže dostať úhradu skutočných nákla-
dov spojených s osobným účinkovaním za predpokladu, že nesúvisia 
s nijakou golfovou súťažou alebo exhibíciou.

6-4. Rozhlasové vysielanie a písanie
Amatérsky golfista so skúsenosťami a reputáciou nesmie využívať svoje 
skúsenosti a reputáciu na získanie platby, kompenzácie, osobného pro-
spechu a nijakého finančného zisku za rozhlasové vysielanie, týkajúce 
sa golfu a písanie článkov alebo kníh o golfe. 
Výnimka: Amatérsky golfový hráč môže získať plat, kompenzáciu, osobný 
prospech alebo finančný zisk za rozhlasové vysielanie alebo písanie za 
predpokladu, že:
a) hráč je skutočným autorom komentára, článku alebo kníh,
b) jeho činnosť nezahŕňa výučbu golfovej hry.

6-5. Štipendiá, subvencie
Amatérsky golfista so skúsenosťami a reputáciou nesmie prijať výhodu 
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štipendia alebo subvencie s výnimkou tých, ktorých podmienky boli 
schválené riadiacim orgánom. 

6-6. Členstvo
Amatérsky golfista so skúsenosťami a reputáciou nesmie prijať ponuku 
členstva v golfovom klube bez zaplatenia plného členského, ak motívom 
ponuky je získať ho, aby hral za klub. 

Pravidlo 7. Správanie nezlučiteľné s amaterizmom  

Definície
Všetky definované termíny sú vytlačené kurzívou a nachádzajú sa v časti 
Definície  pozri strany xxxx až yyyy.

7-1. Správanie škodlivé golfu
Amatérsky golfista nesmie konať spôsobom, ktorý sa z hľadiska najlep-
ších záujmov amatérskej hry považuje za škodlivý.

7-2. Správanie v rozpore s účelom a duchom pravidiel
Amatérsky golfista nesmie podniknúť nijakú akciu, vrátane akcie týkajú-
cej sa golfových stávok, ktorá je v rozpore s účelom a duchom pravidiel.

Pravidlo 8.  Postup pri uplatňovaní pravidiel

Definície
Všetky definované termíny sú vytlačené kurzívou a nachádzajú sa v časti 
Definície  pozri strany xxxx až yyyy.

8-1. Rozhodovanie o porušení pravidiel
Ak sa výbor dozvie o možnom porušení pravidiel osobou, ktorá si náro-
kuje štatút amatérskeho golfistu, je vecou výboru rozhodnúť, či boli po-
rušené pravidlá. Každý prípad sa vyšetrí v rozsahu, ktorý výbor považuje 
za primeraný a posúdi sa podľa povahy. Rozhodnutie výboru je konečné 
po posúdení odvolania podľa ustanovení týchto pravidiel. 



156 157

8-2. Uplatňovanie pravidiel
Po rozhodnutí, že nejaká osoba konala v rozpore s pravidlami, môže 
výbor amatérsky štatút tejto osoby vyhlásiť za stratený alebo žiadať od 
nej ako podmienku zachovania jej amatérskeho štatútu, aby sa zdržala a 
ustúpila od vykonávania danej činnosti. 
Výbor musí vyvinúť maximálne úsilie, aby sa presvedčil, že dotyčná 
osoba je o rozhodnutí upovedomená a informovať príslušný golfový 
zväz o každom opatrení prijatom podľa pravidla 8-2.

8-3. Postup pri odvolaní
Každý riadiaci orgán by mal stanoviť procedúru, podľa ktorej by sa 
dotknutá osoba proti každému rozhodnutiu pri uplatňovaní pravidiel 
mohla odvolať.
Poznámka: Ak riadiaci orgán dotknutej osoby je R&A a odvoláva sa proti 
rozhodnutiu Komisie pre amaterizmus, tak sa odvoláva na odvolací 
orgán R&A pre amatérsky štatút.

Pravidlo 9. Obnovenie amatérskeho štatútu

Definície
Všetky definované termíny sú vytlačené kurzívou a nachádzajú sa v časti 
Definície  pozri strany xxxx až yyyy.

9-1. Všeobecné pravidlo
Jedine výbor má právo obnoviť amatérsky štatút nejakej osoby alebo 
zamietnuť jeho obnovenie, proti čomu možno podať odvolanie podľa 
ustanovení týchto pravidiel. Každá žiadosť o obnovenie sa posúdi podľa 
povahy.

9-2. Žiadosť o obnovenie amatérskeho štatútu
Pri posudzovaní žiadosti o obnovenie amatérskeho štatútu sa výbor zvy-
čajne riadi nasledovnými zásadami:
a. Čakanie na obnovenie amatérskeho štatútu
Profesionál má pred amatérskym golfistom výhodu, pretože sa venoval 
hre ako svojej profesii; iné osoby, ktoré porušia pravidlá, takisto získa-
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vajú výhody, ktoré sú amatérskemu golfistovi nedostupné. Tieto výhody 
nemusia nevyhnutne strácať len rozhodnutím, že prestanú porušovať 
pravidlá. Preto sa žiadateľ o obnovenie amatérskeho štatútu musí podro-
biť čakacej lehote na obnovenie stanovenej výborom. 
Čakacia lehota na obnovenie sa začína dňom posledného porušenia 
pravidiel danou osobou, pokiaľ výbor nerozhodne, že sa začína dňom, 
keď sa výbor dozvedel o jej poslednom priestupku.

b. Čakacia lehota na obnovenie amatérskeho štatútu
(1) Profesionalizmus
Čakacia lehota na obnovenie amatérskeho štatútu zvyčajne zodpovedá 
dobe porušovania. Zvyčajne však nijaký žiadateľ nemá nárok na obno-
venie amatérskeho štatútu, kým sa aspoň počas jedného roka nesprával 
v súlade s pravidlami.
Odporúča sa, aby výbor uplatňoval nasledujúce smernice o čakacej leho-
te na obnovenie amatérskeho štatútu:
Doba trvania:                       Čakacia lehota na obnovenie
                                           amatérskeho štatútu:
do 5 rokov                         1 rok
5 rokov a viac                    2 roky
Výbor si vyhradzuje právo na predĺženie alebo skrátenie čakacej lehoty. 
Poprední národní reprezentanti, ktorých porušovanie trvalo dlhšie ako 
päť rokov, zvyčajne nemajú nárok na obnovenie amatérskeho štatútu.
(2) Iné porušenia pravidiel
Čakacia lehota na obnovenie amatérskeho štatútu zvyčajne zodpovedá 
vážnosti porušovania pravidiel, t.j. hodnota ceny presahujúca stanovenú 
výšku, prijatá suma nepovolených úhrad výdavkov, atď. Zvyčajne však 
nijaký žiadateľ nemá nárok na obnovenie amatérskeho štatútu, kým sa 
aspoň počas jedného roka nesprával v súlade s pravidlami. Odporúča sa, 
aby výbor predĺžil čakaciu dobu pre obnovenie amatérskeho štatútu až 
do päť rokov za najvážnejšie prípady.
Výbor si vyhradzuje právo na predĺženie alebo skrátenie čakacej lehoty. 

c. Počet obnovení amatérskeho štatútu
Amatérsky štatút sa zvyčajne neobnovuje viac ako dva razy.
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d. Štatút hráča v čakacej lehote
Počas čakacej lehoty na obnovenie amatérskeho štatútu sa žiadateľ musí 
podriadiť týmto pravidlám v podobe platnej pre amatérskeho golfistu.
Žiadateľ nemá právo prihlásiť sa na súťaže ako amatérsky golfista. Môže 
sa prihlásiť na súťaže a vyhrať cenu jedine medzi členmi klubu, ktorého 
je členom, čo podlieha schváleniu klubu, ale nemôže reprezentovať klub 
proti inému klubu.

9-3. Postup pri podávaní žiadosti
Každá žiadosť o obnovenie amatérskeho štatútu sa musí predložiť výbo-
ru, v súlade so stanovenými postupmi a musí zahŕňať informácie, ktoré 
výbor vyžaduje.

9-4. Postup pri odvolaní
Každý riadiaci orgán by mal stanoviť procedúru, podľa ktorej by sa 
dotknutá osoba proti každému rozhodnutiu pri uplatňovaní pravidiel 
mohla odvolať.
Poznámka: Ak riadiaci orgán dotknutej osoby je R&A a odvoláva sa proti 
rozhodnutiu Komisie pre amaterizmus, tak sa odvoláva na odvolací 
orgán R&A pre amatérsky štatút.

Pravidlo 10. Rozhodnutie výboru

Definície
Všetky definované termíny sú vytlačené kurzívou a nachádzajú sa v časti 
Definície  pozri strany xxxx až yyyy.

10-1. Rozhodnutie výboru
Rozhodnutie výboru je po odmietnutí odvolania konečné podľa ustano-
vení pravidiel 8-3 a 9-4.

10-2. Pochybnosti o pravidlách
Ak má výbor o prípade pochybnosti alebo pravidlá prípad nezahŕňajú, 
pred prijatím rozhodnutia sa môže obrátiť na Výbor pre amatérsky 
štatút R&A.
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REGISTER

Abnormálny stav pôdy (def., prav. 25)
Lopta sa náhodou pohla (prav. 12-1) .....................................................................XXX 
Najbližší bod úľavy (def.) .......................................................................................XXX
Prekážanie (prav. 25-1a)..........................................................................................XXX
Úľavy (prav. 25-1b) .................................................................................................XXX

Bezpečnosť
Zdvorilosť (etiketa) .................................................................................................XXX

Blesky
Nebezpečná situácia (dod. I) .............................................................................XXX
Prerušenie hry (prav. 6-8a) .................................................................................XXX

Cvičný švih
Kedy nie je (prav. 7-2 pozn. I) ...............................................................................XXX
Nepoškodzovať ihrisko (etiketa) ............................................................................XXX

Čas štartu
Podmienky pre zmenu trestu (prav. 6-3 pozn, dod. I) .........................................XXX
Povinnosti súťažného výboru (prav. 33-3, dod. I) ................................................XXX
Zodpovednosť hráča (prav. 6-3a) ..........................................................................XXX

Číselné nasadenie
Stanovenie poradia (dod. I) ...................................................................................XXX

Čistenie lopty 
Dočasné podmienky, úľava (dod. I) ......................................................................XXX
Kedy dovolené a zakázané (prav. 21) .....................................................................XXX
Kedy je možná úľava................................................................................................XXX
- Pôda v abnormálnom stave (prav. 25-1) ..............................................................XXX
- Ochrana životného prostredia (dod. I) ................................................................XXX
- Nepohyblivá závada (24-2)....................................................................................XXX
- Pohyblivá závada (24-1) .......................................................................................XXX
- Dočasná zábrana (dod. I) .....................................................................................XXX
- Nehrateľná lopta (prav. 28) .................................................................................XXX
- Vodná prekážka (prav. 26-1) ................................................................................XXX
Na jamkovisku (prav. 16-1b, 21, 22) ......................................................................XXX

Darovanie
Nasledujúcej rany, jamky, zápasu (prav. 2-4) .......................................................XXX

Diskvalifikácia, pozri tresty
Dočasné úľavy

Rozhodnutie súťažného výboru (dod. I) ...............................................................XXX
Doprava

Chodenie počas súťažného kola, propozície súťaže (dod. I) ..............................XXX
Dotknutie sa lopty. Pozri lopta
Dráha patu (def.), pozri aj smer hry
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Dotýkanie sa (prav. 16-1a) ..................................................................................XXX
Odstránenie voľných prírodných predmetov (prav. 16-1a) .........................XXX
Oprava upchávok, jamiek po lopte a iných poškodení (16-1c) ...................XXX
Postoj obkročmo (prav. 16-1e) ...........................................................................XXX
Pozícia nosiča alebo partnera (prav. 14-2) ......................................................XXX
Ukazovanie dráhy patu (prav. 8-2b) .................................................................XXX

Dvojhra (def.)
Enviromentálne chránený priestor

Miestne pravidlo ......................................................................................................XXX
Rozhodnutie súťažného výboru (dod. I) ...............................................................XXX

Golfové motorové vozíky
Miestna úprava (etiketa) .........................................................................................XXX

Green, pozri jamkovisko 
Hendikep, pozri vyrovnanie
Hra golfu

Definícia
Hra na jamky, pozri aj s najlepšou loptou, štvorhra, tresty, výsledok

Darovanie úderu, jamky, zápasu (prav. 2-4)
Hra s tromi loptami, loptu odchýlil, alebo zastavil súper (prav. 30-2b)
Informácia o počte rán (prav. 9-2)
Kombinácia s hrou na rany (prav. 33-1)
Lopta odohraná z nesprávneho miesta (prav. 20-7b)
Loptu pohol hráč (prav. 18-2)
Loptu pohol súper
- Nie pri hľadaní (prav. 18-3b)
- Pri hľadaní (prav. 18-3a)
Mimo odpaliska (prav. 11-4a)
Nasadenie (dod. I)
Nesprávna informácia o počte úderov (prav. 9-2) 
Počítanie jamiek (prav. 2-1)
Pomalá hra (prav. 6-7)
Poradie pri hre (prav. 10-1a), 29-2, 30-3c)
Prerušenie hry po dohode (prav. 6-8a)
Protesty (prav. 2-5)
Riešenie pri remíze (prav. 2-3, dod. I)
Rozdelená jamka (prav. 2-2)
Vlajka, neoprávnená obsluha (prav. 17-2)
Vyrovnanie, hendikep (6-2a)
Tempo hry (etiketa)
Tresty
- Časový limit pri podvode (34-1a)
- Diskvalifikácia, rozhodnutie súťažného výboru (prav. 33-7)
- Dohoda o porušovaní (prav. 1-3)
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- Oznámenie súperovi (prav. 9-2)
- Protesty (prav. 2-5)
- Všeobecný trest (prav. 2-6)
Tréning
- Počas kola (prav. 7-2)
- Pred alebo počas kola (prav. 7-1a)
Úder nesprávnej lopty (prav. 15-3)
Víťaz
- Jamky (prav. 2-1)
- Zápasu (2-3)

Hra na jamky s najlepšou loptou (def.)
Neprítomný partner (prav. 30-3a)
Maximálny počet palíc (prav. 30-3b)
Poradie v hre (prav. 30-3c)
Trest
- Diskvalifikácia (prav. 30-3e
- Platnosť iných trestov (prav. 30-3f)

Hra na rany. Pozri aj štvorhra; tresty; výsledok
Dohoda hrať mimo poradia (10-2c)
Hra mimo odpaliska (prav. 11-4b)
Hra mimo poradia (prav. 10-2c)
Hra z nesprávneho miesta (prav. 20-7c)
Kombinácia s hrou na jamky (prav. 33-1)
Informácia o počte úderov (prav. 9-3)
Nedohranie jamky (prav. 3-2)
Nové jamky (prav. 33-2b, dod. I)
Odmietnutie podriadiť sa pravidlám (prav. 3-4)
Odohranie druhej lopty (prav. 3-3b)
Pochybnosť o postupe (prav. 3-3a)
Pomalá hra, zmena trestu (prav. 6-7)
Poradie v hre (prav. 10-2a, 10-2c, 29-3)
Skupiny
- Zmena (prav. 6-3b)
- Zostavenie súťažným výborom (prav. 33-3)
Tresty
- Dohoda o nepoužívaní (prav. 1-3)
- Diskvalifikácia, zmena súťažným výborom (prav. 33-7)
- Informácia zapisovateľovi (prav. 9-3)
- Lehota pri podvode (prav. 34-1b)
- Všeobecný trest (prav. 3-5)
Údery s nesprávnou loptou (prav. 15-3)
Vlajka, nevyžiadaná obsluha (prav. 17-2)
Víťaz (prav. 3-1)
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Vyrovnanie – hendikep – (prav. 6-2b)
Hra štyrmi loptami na jamky (def.)

Neprítomnosť partnera (prav. 31-2)
Poradie v hre (prav. 31-5)
Trest
- Diskvalifikácia (prav. 31-7)
- Vplyv iných trestov (prav. 31-8)
Zapisovanie výsledkov (prav. 6-6d pozn. 2, 31-4, 31-7)

Hra tromi loptami (def.)
Lopta náhodou zastavená alebo odrazená súperom (prav. 30-2b)
Stojacu loptu pohne súper (prav. 30-2a)

Hrabajúce zviera (def.)
Lopta sa pohne pri hľadaní 
Neobvyklý výstroj (prav. 14-3)
Umelé pomôcky

Hracia plocha (def.)         
Lopta sa pohne po dotyku voľného prírodného predmetu (prav. 23-1)
Najbližší bod úľavy (prav. 24-2, 25-1)
Predchádzajúci úder odohraný z (prav. 20-5)
Prevzdušňovacie otvory (dod. I)

Hranice ihriska (def.) pozri aj zábrany
Ohľad na tempo hry (etiketa)
Označenie
- Pevné (prav. 13-2)
- Zábrana (definícia zábrany)
Postup (prav. 27-1)
Postoj za hranicou (definícia hraníc)
Spustená lopta za hranicami (prav. 20-2c)
Stanovené súťažným výborom

Hráč
Identifikácia lopty (12-2)
Kontrola poškodenia (prav. 5-3)
Podanie protestu (prav. 2-5)
Pohol loptu
- Náhodne (prav. 18-2a)
- Po dotyku voľného prírodného predmetu (prav. 23-1)
- Po založení (18-2d)
- Úmyselne (prav. 1-2, 18-2a)
Zdvorilosť voči ostatným (etiketa)
Zodpovednosť za hru správnou loptou (prav. 6-5, 12-2)

Hráč - súťažiaci, pozri aj spoluhráč
Hra mimo odpaliska (prav. 11-4b)
Hra mimo poradia (prav. 10-2c)
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Hra s nesprávnou loptou (15-3b)
Loptu nezahrá do jamky (prav. 3-2)
Nepodriadenie sa pravidlám (prav. 3-4)
Pochybnosť o postupe (prav. 3-3a)
Rana do pohybujúcej sa lopty (19-2b)
Zodpovednosť za výsledok (prav. 6-6)

Identifikácia lopty, pozri lopta, identifikácia 
Informácia o zahraných úderoch
Všeobecne (prav. 9-1)
V hre na jamky (prav. 9-2)
V hre na rany (prav. 9-3)

Ihrisko (def.), pozri aj pôda v oprave
Definovanie ihriska a jeho hraníc (prav. 33-2a)
Náhodná voda (def)
Nehrateľné (prav. 33-2d)
Prednosť na (etiketa)
Starostlivosť o (etiketa)

Jama, diera
Urobená hrabajúcim zvieraťom (definícia hrabajúceho zvieraťa)
Urobená správcom (definícia pôdy v oprave)

Jamka (def.), pozri smer hry; hra na jamky
Čas na dokončenie (prav. 6-7 pozn. 1)
Darovaná pri hre na jamky (prav. 2-4)
Dohranie lopty do jamky
- lopta hraná z odpaliska (prav. 1-1. 15-1)
- lopta nedohraná, hra na rany (prav. 3-2)Lopta prečnieva nad jamku (prav. 
16-2)
Nesprávny výsledok (6-6d)
Nové jamky pre súťaž (prav. 33-2b, dod. I)
Počet v súťažnom kole (definícia súťažného kola)
Remizovaná (prav. 2-2)
Testovanie povrchu jamkoviska počas hry (prav. 16-1d)
Určenie výsledku (prav. 3-3b)
Víťaz na (prav. 2-1)
Vrátenie vlajky (etiketa)

Jamkovisko (def.) pozri aj prekážky, voľné prírodné predmety, zábrany
Darovanie nasledujúceho úderu (prav. 2-4)
Dráha patu
- Dotyk (prav. 16-1a)
- Pozícia nosiča a partnera (14-2)
- Postoj obkročmo (16-1e)
- Skúšanie povrchu (prav. 16-1d)
-Voľný prírodný predmet na (def.)
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Lopta (def.)
- Čistenie (prav. 16-1b, 21, 22)
- Prečnievajúca nad jamku (prav. 16-2)
- V pôde v abnormálnom stave (25-1b)
- Zdvíhanie (prav. 16-1b, 21)
Najbližší bod úľavy (prav. 24-2b, 25-1b)
Nedohranie jamky v hre na rany (prav. 3-2)
Nepohyblivá zábrana v blízkosti jamkoviska (dod. I)
Nesprávne jamkovisko
- Definícia
- Prekáža v hre (prav. 25-3a)
- Úľava (25-3b)
Opustenie po dohraní jamky (etiketa)
Prednesenie protestu pred opustením (prav. 2-5)
Prevzdušňovacie otvory (dod. I)
Ukázanie dráhy patu (8-2b)
Tréning
- Oprava poškodenia (etiketa, prav. 16-1d)
- Počas kola (7-2)
- Pred alebo medzi kolami (prav. 7-1b)

Klince golfových topánok
Oprava spôsobeného poškodenia (etiketa)

Lopta, pozri aj: založenie za; spustenie; zdvihnutie; stratená; pohnutá, za hranicami; 
umiestnenie; provizórna; druhá; udieranie

Čistenie (prav. 21)
Dotknutá
- súperom (prav. 18-3)
- úmyselne hráčom (prav. 18-2)
Hľadanie (prav. 12-1)
Identifikácia
- Označenie (prav. 6-5. 12-2)
- Zdvihnutie (prav. 12-2)
Nahradenie
- Ak je stratená v pôde v abnormálnom stave (prav. 25-1c)
- Ak je stratená v zábrane (prav. 24-3)
- Lopta sa nedá ihneď nájsť (prav. 18 pozn. 2, 19-1, 24-2b pozn. 2, 25-1b pozn. 2)
- Nesprávne (prav. 20-6)
- Počas hrania jamky (prav. 15-2)
- Uvedenie do hry (prav. 15-2, 20-4)
Nehrateľná
- Postup (prav. 28)
- Poškodená, nevhodná pre hru (prav. 5-3)
Nesprávna lopta (def.)
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- Čas počas hry, definícia stratenej lopty
- Rana
- Štvorhra, hra na jamky (prav. 30-3d)
- Štvorhra, hra na rany (prav. 31-6)
Odchýlená alebo zastavená
- V pohybe (prav. 18)
- Z nehybnej polohy (prav. 18)
Opierajúca sa o vlajku (prav. 17-4)
Ovplyvnenie (prav. 1-2)
Poloha
- Vylepšená (prav. 13-2)
- Zmenená (20-3b)
Pomáhajúca hre (prav. 22-1)
Poškodená, nevhodná na hru (prav. 5-3)
Prekážajúca v hre (prav. 22-2)
Pridaný cudzí materiál (prav. 5-2)
Prizeranie sa hre (12-1)
Riadna rana (prav. 14-1)
Spadnutá z týčka (prav. 11-3)
Špecifikácia
- Technické detaily (dod. I)
- Všeobecná (prav. 5-1)
V jamke
- Definícia
- Presahujúca nad jamku (prav. 16-2)
V náhodnej vode (def.)
V pohybe
- Odchýlená alebo zastavená (prav. 19)
- Odstránenie voľných prírodných predmetov (prav. 23-1)
- Odstránenie zábrany (prav. 24-1)
V pôde v oprave
Vo vodnej prekážke
- Úľava (26-1)
- V tečúcej vode (prav. 14-6)
- Zahranie, nehrateľná alebo stratená mimo prekážky (prav. 26-2b)
- Zahranie, lopta ostane v tej istej prekážke (26-2a)
Vplyv na pohyb (prav. 1-2)
Výmena počas hry na jamky (prav. 15-2
Zaborená
- Miestne pravidlo (dod. I)
- Úľava (prav. 25-2)
Zahranie
-Ako leží (prav. 13-1)
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- Počas pohybu (prav. 14-5, 14-6)
- Zo zlého miesta, hra na jamky (prav. 20-7b)
- Zo zlého miesta, hra na rany (prav. 20-7c)
Zahranie do jamky
- Hraná z odpaliska (prav. 1-1, 15-1)
- Nedohraná
-- Hra na jamky (prav. 15-2)
-- Hra na rany (prav. 3-2)

Lopta – jeden typ
Propozície súťaže

Lopta sa pohne (def.) pozri aj zdvihnutá lopta
Hráčom
- Náhodne (prav. 18-2a)
- Po dotyku voľného prírodného predmetu (prav. 23-1)
- Po založení
- Pri hľadaní (prav. 18-1, 18-2a, 18-3a, 18-4)
- Pri meraní (prav. 18-6)
- Úmyselne (prav. 1-2, 18-2a)
Inou loptou (prav. 18-5)
Po dotyku voľného prírodného predmetu (prav. 23-1)
Po založení (prav. 18-2b)
Protihráčom 
- Inak ako pri hľadaní (prav. 18-3b)
- Pri hľadaní (prav. 18-3a)
- V hre tromi loptami (prav. 30-2a)
Nie je ju možné ihneď získať (prav. 18 pozn. 1)
Pri hľadaní
- Lopta zakrytá v prekážke (prav. 12-1)
- V pôde v abnormálnom stave (prav. 12-1)
- Vo vode vo vodnej prekážke (prav. 12-1, 14-6)Pri opravovaní upchávky alebo stopy 
po lopte (prav. 16-1c)
Pri odstraňovaní
- Pohyblivej zábrany (prav. 24-1)
- Voľného prírodného predmetu (prav. 23-1)
- Značky (prav. 20-1, 20-3a)
Súperom (prav. 18-4)
Vonkajším vplyvom (prav. 18-1)
Zahranie pohybujúcej sa lopty (14-5)
Zahranie pohybujúcej sa lopty (14-5)

Lopta v hre (def.), pozri aj lopta, zahraná; pohnutá lopta
Nahradená lopta (prav. 20-4)
Pohnutie
- Náhodou (prav. 20-1)
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- Po dotyku voľného prírodného predmetu (prav. 23-1)
- Pri dvíhaní lopty (prav. 20-1)
- Pri oprave upchávky jamky, alebo poškodenia jamkoviska (prav. 16-3c)
- Pri umiestňovaní lopty na miesto (prav. 20-3a)
Provizórna lopta (prav. 27-2b)
Značka lopty

Materiál nahromadený na odvoz (def. pôdy v oprave)
Meranie

Lopta sa pohne pri (prav. 18-6)
Prístroj na meranie (prav. 14-3)

Miestne pravidlá, pozri aj vzorové miestne pravidlá
Najbližšie miesto úľavy (prav. 24-2b pozn.)
Nečerpanie úľavy pri postoji v pôde v oprave (prav. 25-1a)
Povinnosti súťažného výboru (prav. 33-8a, dod. I)
Rozpor s pravidlami golfu (prav. 33-8)
Zákaz hry
- Z plochy enviromentálne chránenej (def. pôdy v oprave, vodnej prekážky)
- Z pôdy v oprave (def. pôdy v oprave, dod. I)
Zlepšenie pozície a zimné pravidlá (dod. I)
Zóny spustenia lopty (dod. I)
Zrušenie trestu (prav. 33-8b)

Mladé stromčeky
Ochrana (dod. I)

Najbližší bod úľavy (def.)
Na hracej ploche (prav. 24-2b, 25-1b)
Na jamkovisku (prav. 24-2b, 25-1b)
V pieskovisku (prav. 24-2b, 25-1b)
Referenčné miesto pre opakované spustenie (prav. 20-2c(7))

Nasadenie
Pre hru na jamky (dod. I)
Všeobecné číselné (dod. I)

Nasadenie na zápasy
Určenie poradia (dod. I)

Náhodná voda (def)
Čipovanie
Prekážanie a úľava (prav. 25-1)
Tréning počas kola (prav. 7-2)
Tréning pred kolom (prav. 7-1b)

Náhodný vplyv (def.)
Lopta zastavená aleobo odrazená vonkajším vplyvom (prav. 19-1)

Nehrateľná lopta
Poškodená, nevhodná na hru (prav. 5-3)
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Úľava (prav. 28)
Nepravidelnosti povrchu (prav. 13-2)
Neprimerané zdržiavanie

Trest (prav. 6-7)
Nespôsobilé ihrisko

Rozhodnutie súťažného výboru (prav. 33-2d)
Vodné prekážky (def.), pozri prekážky

Nesprávna informácia
Konečná lehota pre podanie protestu (prav. 2-5, 34-1)
O počte úderov pri hre na jamky (prav. 9-2)

Nesprávna lopta (def.)
Čas pri hre, def. stratenej lopty
Hra štyrmi loptami
- Na jamky (prav. 30-3d)
- Na rany (prav. 31-6)
Údery s 
- Hra na jamky (prav. 15-3a)
- Hra na rany (15-3b)

Nesprávne jamkovisko (def.)
Najbližší bod úľavy, definícia
Úľava (prav. 25-3)

Nesprávne miesto
Lopta odohraná z 
- Hra na jamky (prav. 20-7b)
- Hra na rany (prav. 20-7c)
Všeobecne (prav. 20-7a)
Zdvihnutie lopty spustenej alebo umiestnenej na (prav. 20-6)

Nesprávny výsledok
Na jamke (prav. 6-6d)

Nosič (def.), pozri aj výstroj 
Obsluhovanie vlajky (prav. 17)
Pohol loptu (prav. 18-2, 18-3, 18-4)
Porušil pravidlo (prav. 6-4)
Postavenie pri hre (14-2)
Pre hráča jeden (prav. 6-4)

Odpalisko (def.), pozri aj prednosť pri hre
Dohranie jamky priamo z odpaliska (prav. 15-1)
Hra mimo (prav. 11-4)
Hra provizórnej alebo druhej lopty (prav. 10-3)
Nedohranie jamky, oprava chyby (prav. 3-2)
Nesprávne odpalisko (prav. 11-5)
Podať protest pred hrou z ďalšieho (prav. 2-5)
Poradie v hre
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- Hra na jamky (prav. 10-1a)
- Hra na rany (prav. 10-2a)
- Trojhra  a štvorhra (prav. 29-1)
Postavenie mimo, lopta na (prav. 11-1)
Predchádzajúci úder z (prav. 20-5)
Tréning na alebo v blízkosti
- Pred alebo medzi kolami (prav. 7-1b)
- Počas kola (prav. 7-2)
Týčkovanie lopty (prav. 11-1)
Zbytočné poškodenie (etiketa)

Označenie odpaliska
Vysvetlenie (prav. 11-2)

Palice
Dĺžka (dod.I)
Konštrukcia (dod.II)
Maximálny povolený počet (prav. 4-4a)
Násada (dod. II)
Nevhodné pre hru (prav. 4-3)
Opotrebenie a poškodenia (prav. 4-1b)
Položenie na pôdu 
- V prekážka (prav. 13-4
- Zľahka (prav. 13-2)
Poškodenie
- Onak ako bežnou hrou (prav. 4-3b)
- Počas bežnej hry (prav. 4-3a)
- Pred kolom (prav. 4-3c)
Požičanie a spoločné (prav. 4-4b)
Rukoväť
- Umelá pomôcka pri držaní (prav. 14-3)
- Technická špecifikácia
Spoločné oboch partnerov (prav. 4-4b)
Technické vlastnosti (dod. II)
Tresty
- Cudzí materiál (prav. 4-2b)
- Palice navyše (prav. 4-4)
- Nezodpovedajúce pravidlám (prav. 4-1)
- Zmena hracích vlastností (prav. 4-2a)
Úderová plocha (dod. II)
Vyradenie z hry (prav. 4-4c)
Výmena počas kola (prav. Rule 4-3a)
Vzorky dodané R&A (prav. 4)
Zmena vlastností (dod. II)

Partner (def.)
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Neprítomný
- Hra s najlepšou loptou a štyrmi loptami na jamky (prav. 30-3a)
- Hra štyrmi loptami na rany (prav. 31-2)
Pozícia pri údere (prav. 14-2)
Spoločné palice (prav. 4-4b)
Vyžiadanie rady (prav. 8-1)

Pieskovisko (def.), pozri aj prekážky
Hrabajúce zviera (def.), diera ním urobená
Kamene vo vnútri (dod. I)
Lopta pohnutá pri hľadaní (prav. 12-1)
Najbližší bod úľavy (prav. 24-2b, 25-1b)
Nehrateľná lopta (prav. 28)
Úľava (prav. 25-1)
Pochybnosť pri postupe
Hra na jamky (prav. 2-5)
Hra na rany (prav. 3-3)
Poloha lopty, pozri lopta
Pomalá hra
Hra na rany, podmienky pre zmenu trestu (prav. 6-7)
Trest (prav. 6-7)
Pomoc
Trest (prav. 14-2)
Pomoc počas úderu (prav. 14-2)
Poradie v hre
Hra na jamky (prav. 10-1)
Hra na rany (prav. 10-2)
Provizórna alebo druhá lopta z odpaliska (10-3)
Rešpekt voči ostatným (etiketa)
S najlepšou loptou  a štyrmi loptami (prav. 30-3c)
Postavenie na remízu - dormie
Definícia (prav. 2-1)
Postoj (def.), pozri aj úder
Ak prekážajú značky na odpalisku (prav. 11-2)
Budovanie (prav. 13-3)
Miestne pravidlo nedovoľujúce úľavu (prav. 25-1a)
Mimo odpaliska (prav. 11-1)
Nenormálny postoj pri
- Nepohyblivá zábrana (prav. 24-2b výnimka)
- Pôde v abnormálnom stave (prav. 25-1b výnimka)
Obkročmo alebo dotýka sa dráhy patu (prav. 16-1e)
Prekážanie pri
- Nepohyblivou zábranou (prav. 24-2a)
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- Pôdou v abnormálnom stave (prav. 25-1a)
Riadne zaujatie (prav. 13-2)
Za hranicami ihriska (def. hranice)
Postranná vodná prekážka (def.)
Rozhodnutie súťažného výboru (dod. I)
Úľava (26-1)
Poškodená lopta
Nespôsobilá pre hru (prav. 5-3)
Pozícia pri založení
Určenie najbližšieho bodu úľavy
Pozorovateľ (def.)
Vonkajší vplyv (def.)
Pôda v oprave (def.)
Definovaná súťažným výborom (prav. 33-2a)
Lopta pohnutá pri hľadaní (prav. 12-1)
Materiál nahromadený pre odvoz (definícia pôdy v oprave)
Miestne pravidlo, zóny spustenia (dod. I)
Úľava (prav. 2-2)
Zakázaná hra (dod.I)
Pravidlá (def.), pozri aj tresty
Miestne pravidlo (prav. 33-8, dod. I)
Nedodržanie 
- Po dohode (prav. 1-3)
- Rozhodnutie súťažného výboru (prav. 33-1)
Neobsiahnuté situácie (prav. 1-4)
Odmietnutie podriadiť sa, hra na rany (prav. 3-4)
Oprávnenie k zmene (dod. I)
Platnosť v hre tromi, štyrmi loptami a najlepšou loptou (prav. 30-1)
Porušenie, všeobecný trest
V hre na jamky (prav. 2-6)
V hre na rany (prav. 3-5)
Zodpovednosť hráča (prav. 6-1)
Prednosť pri hre
Poradie v hre (etiketa)
Určenie (prav. 10-1a, 10-2a)
Predsunutý pozorovateľ (def.)
Definícia vonkajšieho vplyvu 
Prekážka (def.) pozri aj zábrana
Lopta leží v prekážke
- Zakotúľa sa do, bližšie k jamke atď., ak sa vyžaduje opätovné spustenie
- Zdvihnutá môže byť spustená, alebo umiestnená naspäť
Pieskovisko (definícia)
- Definícia
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- Dotyk pôdy palicou v (prav. 13-4)
- Hľadanie zaborenej lopty (prav. 12-1)
- Hra s loptou pohybujúcou sa vo vode (prav. 14-6)
- Náhodná voda (definícia náhodnej vody)
- Odohraná lopta je stratená mimo prekážky
- Odohraná lopta ostane v tej istej prekážke (- Položenie palíc (prav. 13-4)
- Predchádzajúci úder bol z prekážky (prav. 20-5)
- Úder s nesprávnou loptou (prav. 15-3)
- Úľava z dočasnej zábrany (dod. I)
- Zákaz tréningu z pieskoviska (prav. 7-2)
Vodné prekážky
- Lopta v prekážke, úľava
-- Nedovolená úľava z pôdy v abnormálnom stave (prav. 25-1)
-- Nedovolená úľava z nepohyblivej zábrany (prav. 24-2)
-- Možnosti (prav. 26-1)
-- Zóny spustenia lopty (dod. I)
prav. 26-2b)
- Postranná vodná prekážka (definícia)
- Provizórna lopta, miestne pravidlo (dod. I)
- Skúšanie pri hľadaní lopty (12-1)
Prerušenie hry
Kedy je to dovolené (prav. 6-8a)
Kedy je to okamžite nutné (prav. 6-8b pozn., dod. I)
Postup hráčov (prav. 6-8d)
Postup pri prerušení súťažným výborom (prav. 6-8b)
Rozhodnutie súťažného výboru (prav. 33-2d)
Zdvihnutie lopty (prav. 6-8c)
Prevzdušňovacie diery
Miestne pravidlo (dod. I)
Priestor na tréning 
Rozhodnutie súťažného výboru (prav. 33-2c)
Propozície
Čas štartu (dod. I)
Dočasné podmienky (dod. I)
Doprava (dod. I)
Hráč zodpovedá za znalosť (prav. 6-1)
Nové jamky (dod. I)
Prerušenie hry v nebezpečnej situácii (dod. I)
Rada v súťaži družstiev (dod. I)
Rovnaký výsledok (dod. I)
Špecifikácia lopty
- Hra jednou loptou (dod. I)
- Zoznam schválených lôpt (dod. I)
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Tempo hry (dod. I)
Tréning (dod. I)
Určenie súťažným výborom (prav. 33-1)
Protesty
Hra na jamky
- pochybnosti a spory (prav. 2-5)
- protesty a tresty (prav. 34-1a)
Hra na rany, protesty a tresty (prav. 2-5)
Protihráč
Obsluha vlajky bez poverenia (prav. 17-2)
Pohol loptu (18-3)
Oznámenie trestu (9-2)
Provizórna lopta (def.)
Miestne pravidlo ak je lopta vo vodnej prekážke (dod. I)
Ohľad na tempo hry
Opustená (prav. 27-2c)
Stane sa loptou v hre (def. stratenej lopty, prav. 27-2b)
Z odpaliska (prav. 10-3)
Rada (def)
Počas stanoveného kola (prav. 8-1)
V súťaží družstiev (Dod. I)
Remíza na jamke(prav. 2-2)
Remíza v zápase
Rozhodnutie súťažného výboru pri remíze (prav. 33-6)
Rovnaký výsledok
Odporúčaný postup; možnosti (dod. I)
Povinnosti súťažného výboru (prav. 33-6)
Predĺženie súťažného kola, hra na jamky (prav. 2-3)
Rozhodca (def.)
Konečné rozhodnutie (prav. 34-2)
Obmedzenie povinností súťažným výborom (prav. 33-1)
Vonkajší vplyv (def.)
Rozhodnutia, pozri aj súťažný výbor
Konečné rozhodcu (34-2)
Spravodlivosť (prav. 1-4)
Rukoväť, pozri palice
Skupiny, pozri hra na rany
Smer hry, pozri aj dráha patu
Vyhýbanie sa prekážke (prav. 11-2)
Zlepšenie (prav. 13-2)
Určenie
- Mimo jamkoviska (prav. 8-2a)
- Na jamkovisku (prav. 8-2b)
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Pozícia nosiča, partnerovho nosiča (prav. 14-2)
Prekážanie v (prav. 24-2a, 25-1a)
Prekážanie v, miestne pravidlo
- Dočasná nepohyblivá zábrana (dod. I)
- Nepohyblivá zábrana v blízkosti jamkoviska (dod. I)
Spoluhráč (def.)
Identifikácia lopty (prav. 12-2)
Kontrola lopty (prav. 5-3)
Námietka pri nespôsobilej lopte (prav. 5-3 pozn.)
Obsluhujúci vlajku (prav. 17)
Pohol loptu(prav. 18-4)
Pochybnosť o postupe (prav. 3-3a)
Rana do pohybujúcej lopty (prav. 19-4)
Spory
Pri bodoch, ktoré nie sú v pravidlách (prav. 1-4)
Pri protestoch (prav. 2-5, 34)
Spravodlivosť
Rozhodnutie sporov (prav. 1-4)
Správca – greenkeeper
Jamy ním vytvorené (definícia pôdy v oprave)
Spustená lopta, pozri aj hracia plocha 
Dotyk hráča alebo výstroja (prav. 20-2a)
Hráč musí spustiť (prav. 20-2a)
Odkotúľanie 
- Do pozície, z ktorej bola čerpaná úľava (prav. 20-2c)
- Za hranice ihriska, do prekážky, bližšie k jamke (prav. 20-2c)

Odohranie spustenej lopty z nesprávneho miesta (prav. 20-7)
Opakované spustenie (prav. 20-2c)
V blízkosti určitého miesta (prav. 20-2b)
V hre (prav. 20-4)
Zdvihnutie zle spustenej lopty (prav. 20-6)
Zóny pre spustenie (dod. I)
Stableford, sútaže
Výsledky (prav. 32-1b)
Zapisovanie výsledku (prav. 32-1b)
Strany (def.), pozri aj zápasy
Diskvalifikácia
- Hra na jamky s najlepšou loptou alebo štyrmi loptami (prav. 30-3e)
- Hra na rany štyrmi loptami (prav. 31-7)
Poradie v hre
- Hra na jamky s najlepšou loptou alebo štyrmi loptami (prav. 30-3c)
- Hra na rany štyrmi loptami (prav. 31-5)
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- Prednosť na odpalisku (prav. 10-1a)
Trest za počet palíc
- Hra na jamky s najlepšou loptou alebo štyrmi loptami (prav. 30-3b)
- Hra na rany štyrmi loptami (prav. 31-3)
Zastupovanie strany
- Hra na jamky s najlepšou loptou alebo štyrmi loptami (prav. 30-3a)
- Hra na rany štyrmi loptami (prav. 31-2)
Stratená lopta (def.)
Náhodná voda, pôda v oprave (prav. 25-1c)
Ohľad na tempo hry (etiketa)
Postup (prav. 27-1)
V dočasnej nepohyblivej zábrane (dod. I)
V pôde v abnormálnom stave (prav. 25-1c)
Vo vodnej prekážke (prav. 26-1)
V zábrane (prav. 24-3)
Súťaž proti bogey
Popis (prav. 32-1)
Výsledok (prav. 32-1a)
Zapisovanie výsledku (prav. 32-1a)
Súťaže proti par
Dosiahnutý výsledok (prav. 32-1a)
Zapisovanie výsledkov (prav. 32-1a)
Súťažné kolo (def.)
Časový limit na hru (prav. 6-7 pozn. 2)
Chodenie počas hry, propozície súťaže (dod. I)
Maximálny počet palíc (4-4a)
Palice
- Poškodené (prav. 4-2a)
- Zmena charakteristiky (prav. 4-2a)
Predĺženie pre rozhodnutie v hre na jamky (2-3)
Rada počas hry (prav. 8-1)
Technické pomôcky a neobvyklý výstroj (14-3)
Súťažný výbor (def.), pozdri aj propozície
Objekty ako súčasť ihriska (def. zábrany, prav. 33-2a)
Obmedzenie tréningu (prav. 7-1, 7-2 pozn.)
Označenie
- Ihrisko a hranice ihriska (prav. 33-2, dod. I)
- Vyhlásenie pohyblivých zábran za nepohyblivé (definícia zábrany)
Postup pri prerušení hry súťažným výborom (prav. 6-8b)
Povinnosti a výkonná právomoc (prav. 33)
Predĺženie kola pri remíze v hre na jamky (prav. 2-3)
Prerušenie hry (6-8b)
Rozhodnutia
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- Konečné (prav. 34-3)
- Rovnaký výsledok (prav. 33-6, dod. I)
Súčet výsledkov a zarátanie vyrovnania (prav. 6-6d pozn. 1, 33-5)
Štartovná listina a skupiny (prav. 6-3, 33-3)
Tréningové plochy (prav. 33-2c)
Tabuľka vyrovnaní (prav. 33-4)
Vodné prekážky (definície vodnej a postranej vodnej prekážky)
Vyhlásenie miestneho pravidla (prav. 33-1, dod. I)
Zamedzenie pomalej hry (prav. 6-7 pozn. 2)
Zvláštna úľava (prav. 33-1, dod. I)
Štvorhra (def.)
Hra na jamky (prav. 29-2)
Hra na rany (29-3ň
Poradie v hre (prav. 29-1)
Tempo hry
Ak sa hľadá lopta (etiketa)
Zamedzenie pomalej hry (prav. 6-7 pozn. 2, dod. I)
Trávnik
Dotyk
- palicou v prekážke (prav. 13-4 poznámka)
Pri hľadaní a identifikácii lopty (prav. 12-1)
Pokosená (definícia pôdy v oprave)
V pieskovisku a na jeho okraji (definícia pieskoviska)
Vyseknutý, oprava (prav. 13-2)
Trestný úder (def.)
Tresty
Časový limit pri podvode
- Hra na jamky (prav. 34-1a)
- Hra na rany (prav. 34-1b)
Diskvalifikácia, zrušenie, udelenie, zmena (prav. 33-7)
Oznámenie protihráčovi alebo zapisovateľovi (prav. 9-2, 9-3)
Všeobecný trest
- Hra na jamky (prav. 2-6)
- Hra na rany (prav. 3-5)
Zrušené ak je zrušené kolo v hre na rany (33-2d)
Zrušenie
- Dohodou (prav. 1-3)
- Miestnym pravidlom (33-8b)
Trojhra (def)
Poradie v hre (prav. 29-1)
Udieranie do lopty
Riadne (prav. 14-1)
Viac razy (prav. 14-4)
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Umelý objekt
Definícia zábrany 
Umiestnenie lopty
Ak lopta nezastane na stanovenom mieste (prav. 20-3d)
Ak je nesprávne nahradená, spustená alebo umiestnená (prav. 20-6)
Ak je spustená alebo umiestnená lopta v hre (prav. 20-4)
Ak sa náhodou pohne (prav. 20-3a)
Ak sa zmení pôvodné miesto (prav. 20-3b)
Ak sa miesto nedá určiť (prav. 20-3c)
Na miesto, z ktorého sa pohla (prav. 20-3a)
Postup pri prerušení hry (prav. 6-8d)
Upchávka starej jamky
Oprava (16-1c)
Úder (def.), pozri aj postoj
Darovanie (prav. 2-4)
Hra na jamky s najlepšou loptou alebo štyrmi loptami (prav. 30-3d)
Hra z pôvodného miesta (20-5)
Lopta poškodená pri (prav. 5-3)Pomoc
- Počas úderu (prav. 14-2)
- Technické pomôcky (14-3)
Mimo odpaliska (prav. 11-4)
Ohľad na bezpečnosť (etiketa)
Remíza na jamke (prav. 2-2)
Viacnásobný úder do lopty (prav. 14-4)
Vyžiadanie rady (prav. 8)
Zrušenie (prav. 10-1c)
Nesprávna lopta
- Hra na jamky (prav. 15-3a)
- Hra na rany (prav. 15-3b)
- Hra na jamky s najlepšou loptou alebo štyrmi loptami (prav. 30-3d)
- Hra na rany štyrmi loptami (prav. 31-6)
Vlajka (def.)
Neoprávnená obsluha (prav. 17-2)
Nevyžiadaná obsluha (prav. 17-2)
Obsluhovaná, odstránená, vztýčovaná 
Vrátenie do jamky (etiketa)
Zásah (prav. 17-3)
Voľné prírodné predmety, pozri aj prekážky a zábrany
Kamene v pieskovisku, miestne pravidlo (dod. I)
Náhodná voda (def.)
Na jamkovisku (def.)
Odstránenie
- Ak je lopta v pohybe (prav. 23-1)
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- Na dráhe patu (prav. 16-1a)
- V prekážke (prav. 13-4)
Po dotyku sa lopta pohne (prav. 23-1)
Úľava (prav. 23-1)

Vonkajší vplyv (def.)
Odrazí alebo zastaví loptu (prav. 19-1)
Pohne stojacu loptu (prav. 18-1)
Predsunutý pozorovateľ (def.)

Všeobecné tresty. Pozri tresty
Vyrovnanie

Hra na jamky (prav. 6-2a)
Hra s nesprávnym
- Hra na jamky (prav. 6-2a)
- Hra na rany (prav. 6-2b)
- Úmyselne v hre na rany (prav. 34-1b)
Použitie, povinnosti súťažného výboru (prav. 33-5)
Povinnosti hráča (prav. 6-2)
Tabuľka vyrovnaní (prav. 33-4)

Vyseknuté trsy trávy
Oprava trsov (etiketa)
Vrátenie na miesto (prav. 13-2)

Výsledky
Hra štyrmi loptami na rany (prav. 31-4)
Nesprávny výsledok (6-6d)
Určenie ak je hraná druhá lopta, hra na rany (prav. 3-3b)
Zakázaná zmena po odovzdaní (prav. 6-6c)
Zodpovednosť hráča (prav. 6-6b, 6-6d, 31-4)
Zodpovednosť súťažného výboru (prav. 33-5)
Zodpovednosť zapisovateľa (prav. 6-6a, 31-4, 32-1b)

Výstroj, pozri aj lopta
Lopta ním pohnutá (prav. 18-2a, 18-3, 18-4)
Lopta ním pohnutá pri hľadaní v hre na jamky (prav. Rules 18-2a, 18-3b)
Umelé pomôcky (prav. 14-3)

Vzdialenosť
Meranie (prav. 14-3)

Vzor miestnych pravidiel
Dočasné zábrany (dod. I)
Dočasné vedenia (dod. I)
Enviromentálne chránené plochy (dod. I)
Kamene v pieskovisku (dod. I)
Nepohyblivá zábrana pri jamkovisku (dod. I)
Ochrana mladých stromčekov (dod. I)
Použite (dod. I, časť B)
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Pôda v oprave, zákaz hry (dod. I)
Prevzdušňovacie diery (dod. I)
Zaborená lopta (dod. I)
Zvýhodnenie pozície a zimné pravidlá (dod. I)

Zaborená lopta
Miestne pravidlo (dod. I)
Úľava (prav. 25-2)

Založenie za loptu (def.), pozri aj postoj
Dotknutie dráhy patu (prav. 16-1a)
Lopta sa pohla po založení (prav. 18-2b)
Trest jednej rany (prav. 18-2b)

Zapisovateľ (def.)
Identifikácia lopty (prav. 12-2)
Oznámenie trestu (prav. 9-3)
Pochybnosti o správnom postupe (prav. 3-3a)
Prehliadka lopty (prav. 5-3)
Rozpor či je lopta poškodená (prav. 5-3)
Vonkajší vplyv (def.)
Zapisovanie výsledkov
- Hra na rany (6-6a)
- Súťaže (prav. 32-1b)
- Súťaž proti bogey a par (prav. 32-1a)
- Štvorhra na rany (prav. 31-4)

Zábrana (def.), pozri aj Prekážky; Voľné prírodné predmety; Hranice ihriska
Dotýkanie (prav. 13-4 pozn.)
Miestne pravidlá
- Dočasné nepohyblivé zábrany (dod. I)
- Dočasné vedenia a káble
- Kamene v pieskoviskách (dod. I.)
- Nepohyblivé zábrany v blízkosti jamkoviska (dod. I)
- Zóny spustenia (dod. I)
Nepohyblivá (prav. 24-2, dod. I)
Nepohyblivá v blízkosti jamkoviska (dod. I)
Pohyblivé (prav. 24-1)
Pohyblivé (prav. 13-4)
Prekážanie v pozícii lopty, v postoji, v smere hry a dráhe patu (prav. 24-1, 24-2a, 
dod. I)
Priestor predpokladaného švihu (prav 24-1, 24-2a, dod. I)
Rozhodnutie súťažného výboru (dod. I)
Stratená lopta (prav. 24-3)

Zápas, pozri aj strany
Darovanie (prav. 2-4)
Víťaz (prav. 2-3)
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Zásah loptou
Vlajky alebo obsluhy (17-3)

Zdržiavanie hry, pozri pomalá hra
Zdvihnutie lopty, pozri aj čistenie lopty; najbližšie miesto úľavy

Dočasné prekážanie (dod. I)
Lopta zle spustená (prav. 20-6)
Na hracej ploche beztrestne (prav.  5-3, 6-8c, 12-2, 24-1, 24-2b, 25-1b)
Na identifikáciu (prav. 12-2)
Na jamkovisku (prav. 16-1b)
Označenie pred (prav. 20-1)
Povolené podmienky (prav. 22)
Pre zistenie poškodenia (prav. 5-3)
Pri prerušení hry (6-8c)
Trest (prav.  5-3, 6-8c, 12-2, 22, 24-1, 24-2b, 25-1b)
V nepohyblivej zábrane (prav. 24-1)
V pieskovisku (prav. 13-4, 24-2b(2), 25-1b(1))
Vo vodnej prekážke (26-1, 26-2)
Z nesprávneho miesta (prav. 20-6)

Zimné pravidlá
Rozhodnutie súťažného výboru (dod. I)

Zlepšenie pozície
Miestne pravidlo (dod. I)
Ochrana pred živlami (prav. 14-2)
Rozhodnutie súťažného výboru (dod. I)
Rozhodnutie súťažného výboru (dod. I)

Zoznam schválených lôpt
Propozície súťaže (prav. 5-1, dod. I)

Žrebovanie
Nasadenie v hre na jamky (dod. I)
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