
Zmiana w  interpretacji niewłaściwego wyniku na  
dołku 

 
Reguła 6-6d – „Niewłaściwy wynik na dołku”.  

 
W trzecim artykule dotyczącym zmian w Regułach gry w golfa obowiązujących od 2016 r, 

chciałbym przedstawić nowe brzmienie reguły 6-6d. Reguła 6-6d – „Niewłaściwy wynik na 

dołku” - mówi o zapisaniu na którymś dołku na oddanej karcie, innego wyniku od rzeczywiście 

uzyskanego. Do tej pory nie było możliwości różnych interpretacji, reguła była tak sformułowana, 

że jeżeli zawodnik  oddał  kartę wyników z niższym wynikiem na dołku niż rzeczywiście uzyskał, 

to jedyną karą była dyskwalifikacja. A w sytuacji oddania karty wyników z wynikiem wyższym 

na dołku niż w rzeczywistości, wynik nie ulegał zmianie.  

 

Dotychczasowa  interpretacja związana jest z tym, że to zawodnik odpowiada za poprawność 

wyników zapisanych na jego karcie. Przed oddaniem karty wyników, zawodnik z markerem 

sprawdzają wyniki na poszczególnych dołkach a ich poprawność potwierdzają podpisem. 

Dodatkowo, zgodnie z regułą 6-1, to zawodnik  jest odpowiedzialny za znajomość reguł.  I do tej 

pory nikt nie wnikał w to, czy zawodnik zna reguły czy nie - zapis był jednoznaczny.  

Od 2016 roku wprowadzono wyjątek do tej reguły o następującym brzmieniu:  

„ Jeżeli zawodnik na dowolnym dołku poda niższy wynik niż rzeczywiście 

uzyskał, z powodu nieuwzględnienia jednego lub dwóch uderzeń karnych, których 

otrzymania nie był świadomy przed oddaniem karty wyników, to nie zostanie on 

zdyskwalifikowany. W takich okolicznościach, zawodnik otrzyma karę związaną z 

zastosowaną Regułą oraz dodatkową karę dwóch uderzeń na każdym dołku, na 



którym zawodnik naruszył Regułę 6-6d. Ten wyjątek nie zostaje przywołany, gdy właściwą karą 

jest dyskwalifikacja z zawodów”. 

 

Pojawia się problem interpretacji pojęcia "świadomy złamania reguł". Można to zrozumieć i 

wytłumaczyć sytuację,  gdy zawodnik nie zauważy przemieszczenia się piłki na niewielką 

odległość, co można jedynie było zaobserwować na zwolnionym filmie. Nie widząc tego  

przemieszczenia, zawodnik nie powróci piłki na poprzednie miejsce a wtedy zagra z 

niewłaściwego miejsca. I skutkuje to karą dwóch uderzeń. Ale w innych możliwych sytuacjach, 

trudno jest znaleźć uzasadnienie, nie kłócące się z regułą 6-1 (zawodnik jest odpowiedzialny za 

znajomość reguł) za niezapisanie otrzymanej kary. Wyobraźmy sobie zawodnika twierdzącego, że 

nie zapisał kary, gdyż nie wiedział, że za dotknięcie piasku w bunkrze czy usunięcie palika 

granicznego, powinien zapisać uderzenia karne.  Co wtedy zrobi komitet? 

 

W nowej decyzji 6-6d/6 -"Niezapisanie kary na karcie wyników"- zawodnik na dołku 12 

wpisał wynik bez uwzględnienia kary za usunięcie palika granicznego. O takim działaniu 

zawodnika komitet dowiedział się przed zamknięciem zawodów. I w tej sytuacji sposób ukarania 

zawodnika zależny jest od tego, czy był świadomy pojawienia się kary, czyli czy znał reguły gry 

w golfa. Jeżeli znał, to podlega karze dyskwalifikacji a jeżeli nie wiedział, że podlega karze to ma 

zastosowanie wyjątek do w/w reguły. Zawodnik wtedy dostaje dwa uderzenia kary z reguły 13-2 

za poprawianie ustawiania w momencie gdy usunął palik oraz dodatkowo otrzymuje karę dwóch 

uderzeń z reguły 6-6d.  

 

W nowej decyzji 6-6d/7 - "Niezapisanie kary na karcie wyników", na dołku 4 zawodnik nie 

dopisał kary jednego uderzenia za podniesienie piłki na putting green bez oznaczenia jej pozycji. I 

tu zgodnie z regułą 20-1 za tego typu działanie jest kara jednego uderzenia. Zawodnik będzie 

zdyskwalifikowany tylko wtedy, gdy był świadomy błędnego działania. Natomiast gdy komitet 

stwierdzi, że zawodnik nie wiedział, że za tego typu działanie powinien dopisać punkt karny, to 

ma zastosowanie wyjątek do reguły 6-6d i wtedy zamiast dyskwalifikacji pojawi się kara trzech 

uderzeń (jedno z reguły 20-1 i dwa z reguły 6-6d).  

 

Zastosowanie wyjątku do reguły 6-6d występuje także wówczas, gdy zawodnik jest świadomy 

złamania reguły, ale nieświadomy, że za dane przewinienie są aż dwa punkty kary a nie tylko 

jeden. W nowej decyzji 6-6d/9 - "Niezapisanie kary  za złamanie reguły skutkujące karą 

główną", na dołku 10 zawodnik przypadkowo przemieścił piłkę łamiąc regułę 18-2. Za takie 

przemieszczenie piłki zawodnik otrzymuje karę jednego uderzenia ale piłka musi wrócić na swoje 

oryginalne położenie. Zawodnik wiedział, że złamał regułę i zapisał jeden punkt karny ale nie był 

świadomy tego, że piłka musi wrócić na poprzednie położenie i zagrał  z niewłaściwego miejsca. 

Dlatego też nie zapisał dwóch uderzeń karnych a tylko jeden z reguły 18-2. Zawodnik otrzymuje 

dodatkowo karę jednego uderzenia z reguły 20-7 (jeden już wpisał wcześniej) i dwa uderzenia za 

złamanie reguły 6-6d.    

 

W nowej decyzji 6-6d/10 - "Współzawodnik prawidłowo poinformował zawodnika, że 

pojawiła się kara, z czym zawodnik nie zgodził się i nie zapisał jej", zawodnik, przez położenie 

divota, poprawił obszar, w którym zamierzał dropować piłkę. Współzawodnik poinformował go i 

jego markera, że jest to złamanie reguły 13-2 i powinien dopisać sobie dwa uderzenia karne. 

Zawodnik nie zgodził sie z tym i oddał kartę wyników, bez zapisania kary na tym dołku. Przed 

zamknięciem zawodów współzawodnik poinformował o tym incydencie komitet zawodów. 

Zgodnie z regułą 6-6d zawodnik musi być zdyskwalifikowany, jeżeli oddał kartę wyników z 

wynikiem niższym na dołku, niż rzeczywiście uzyskał, w przypadku kiedy był świadomy 

możliwości wystąpienia kary. Zawodnik nie podjął żadnych działań, przed oddaniem karty 

wyników, celem sprawdzenia czy rzeczywiście za tego typu postępowanie na polu golfowym 



może wystąpić kara. Współzawodnik poinformował zawodnika o błędnym 

postępowaniu podczas dropowania a tym samym zawodnik był świadomy tego, że 

może wystąpić kara. Dlatego nie można tu zastosować wyjątku o nieświadomości 

zawodnika.  

 

Ten wyjątek nie ma zastosowania, gdy  karą za nieświadome złamanie reguł  jest dyskwalifikacja.  
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