Sposoby określenia przyczyn
przemieszczenia się piłki.

W Regułach gry w golfa, obowiązujących od 2016, zmieniono brzmienie Reguły
18-2. Wprowadzono identyczną interpretację dotyczącą przemieszczenia się piłki,
niezależnie od tego, czy piłka była zaadresowano, czy też nie. Interpretacja
przyczyn przemieszczenia się piłki, zależna jest tylko od tego, czy gracz mógł mieć
wpływ na to, czy nie.
Zgodnie z regułami gry w golfa, gdy piłka nie jest uderzana i jest w spoczynku, to
nie może zmienić miejsca położenia. W przypadku zmiany położenia, musi zostać
znaleziona przyczyna, która spowodowała to przemieszczenie.
W wielu sytuacjach, odpowiedź będzie oczywista: to gracz przypadkowo kopnął
piłkę, przypadkowo upuścił swój sprzęt na nią, lub w jakiś inny sposób
spowodował jej przemieszczenie. Czasami zdarza się, że inny czynnik (widz, wiatr,
zwierzę itp.) może spowodować przemieszczenie się piłki, a gracz będąc w tym
czasie w pobliżu piłki, nie wykonywał żadnego działania.
W sytuacji gdy gracz spowodował ruch piłki, otrzymuje on karę jednego uderzenia
a piłka musi wrócić na swoje poprzednie miejsce. Jeżeli piłka nie wróci na
poprzednie miejsce, to karą są dwa uderzenia. Natomiast gdy gracz nie przyczynił
się do przemieszczenia piłki, nie otrzymuje żadnej kary, ale musi grać piłkę z
miejsca, w którym spoczęła po przemieszczeniu się. I nie ma tu znaczenia czy

gracz adresował piłkę czy nie. Czasami trudno określić czy gracz
miał wpływ na przemieszczenie się piłki. Gracz zawsze będzie
zainteresowany udowodnieniem, że nie miał żadnego wpływu na
ruch piłki a piłka przemieściła się samoistnie lub coś innego spowodowało jej ruch.
Poniżej przedstawiam sytuacje,
które mogą pomóc w określeniu
czy gracz miał wpływ na ruch piłki
czy też nie. Aby je rozpoznać,
czasami trzeba dokładnie zapoznać
się z faktami, szczególnie w
sytuacji, gdy występuje
prawdopodobieństwo, że gracz
mógł mieć wpływ na ruch piłki. A
szczególnie gdy występuje kilka
czynników mogących mieć wpływ
na przemieszczenie się piłki.
Wszystkie związane z tym
informacje muszą być wzięte pod
uwagę, podczas szacowania ciężaru dowodów.
Zależnie od okoliczności, związane z tym rozważania mogą zawierać, ale nie
ograniczać się tylko do:
• natury działań wykonanych w pobliżu piłki (np. usuwanie naturalnych utrudnień
ruchomych, uderzenia próbne, oparcie o ziemię kija, ustawianie się, itd..),
• upływu czasu pomiędzy takim działaniem a ruchem piłki,
• położenia piłki zanim się przemieściła (np. na obszarze krótko przyciętej trawy,
w wysokiej trawie leżąca wysoko, na nierównej powierzchni, itd.),
• warunków ziemnych w pobliżu piłki (np. wysokie nachylenie, obecność
nieregularnej powierzchni, itd.), i
• wiatru, deszczu i innych warunków pogodowych.
Jeżeli waga dowodów wskazuje, że najbardziej prawdopodobne jest to, że gracz
spowodował przemieszczenie piłki, chociaż czasami pozostają co do tego
wątpliwości, to wtedy gracz otrzymuje jedno uderzenie karne zgodnie z regułą 182 a piłka musi wrócić na swoje miejsce. W innym przypadku, gracz nie otrzymuje
kary a piłka jest grana tak jak leży, chyba, że inne reguły mają tu zastosowanie
(np. reguła 18-1).
Nawiązując do powyższych rozważań, oto przykłady sytuacji gdzie waga dowodów
wskazuje, że to gracz spowodował przemieszczenie się piłki:
• Podczas rozgrywania dołka na putting green, piłka spoczęła na płaskiej części
putting greenu a w tym samym czasie występuje słaby podmuch wiatru. Gracz
adresuje piłkę a piłka natychmiast przemieszcza się. W tej sytuacji, jest bardziej
niż prawdopodobne, że czynność adresowania spowodowała przesunięcie piłki.

• Piłka gracza leży na kępce trawy w rough. Gracz wykonuje kilka
uderzeń próbnych w pobliżu piłki, podczas takiego działania kij
uderza w trawę. Prawie natychmiast, piłka przemieszcza się w głąb
trawy. W tych okolicznościach, jest bardziej niż prawdopodobne, że uderzenia
próbne, w polaczeniu z położeniem piłki, spowodowały przemieszczenie.
Uzupełniając powyższe rozważania, oto przykłady sytuacji, gdzie waga dowodów
wskazuje, że gracz nie spowodował przemieszczenia piłki:
• podczas bardzo wietrznego dnia, gracz adresuje piłkę na putting green. Kilka
chwil potem piłka porusza się nieznacznie, zgodnie z kierunkiem wiatru. Siła i
kierunek wiatru i opóźnienie ruchu piłki od momentu dotknięcia ziemi wskazują, że
czynniki inne niż gracz są bardziej prawdopodobną przyczyną ruchu.
• Piłka gracza leży na zboczu z krótko przyciętą trawą. Gracz wykonuje próbne
uderzenie, ale robi to w pewnej odległości od piłki obawiając się, że piłka może się
poruszyć. Starannie ustawia się, ale nie dotyka swoim kijem ziemi. Przed
wykonaniem swojego backswing, piłka porusza się. Jako że piłka nie poruszyła się,
gdy gracz wykonywał próbne uderzenie ani, gdy ustawiał się, to jest bardziej
prawdopodobne, że inne czynniki (np. położenie piłki na zboczu) spowodowały jej
ruch.
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