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2 Przedmowa

Przedmowa 

Publikacja ta przedstawia zmodyfikowane Reguły Gry w Golfa możliwe 
do zastosowania przez niepełnosprawnych golfistów. Intencją nie 
jest zrewidowanie Reguł Gry w Golfa, po to by mogli stosować je 
niepełnosprawni golfiści. Wszystkie te modyfikacje zostały uzgodnione 
i zaaprobowane przez R&A Rules Limited i United States Golf 
Association. 

Zmodyfikowane Reguły dla golfistów niepełnosprawnych mogą zostać 
zastosowane, podczas zawodów dla niepełnosprawnych golfistów, 
dopiero po wprowadzeniu ich przez Komitet. Te modyfikacje nie 
mogą być stosowane w sposób automatyczny w zawodach z udziałem  
golfistów niepełnosprawnych.
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Wstęp

Wstęp

Dostosowując Reguły Gry w Golfa dla niepełnosprawnych golfistów, 
pragniemy osiągnąć taki stan, dzięki któremu niepełnosprawni golfiści będą mogli 
współzawodniczyć na równi z pełnosprawnymi golfistami lub z golfistami z innym 
rodzajem niepełnosprawności. Ważne jest by rozumieć, że tak założony cel 
czasami powoduje taką modyfikację Reguły, iż wydaje się ona niezgodna z duchem 
gry lub jest pozornie nie fair, gdyż może się wydawać, że istnieje znacznie prostsze 
rozwiązanie podczas rywalizacji dwóch golfistów z taką samą niepełnosprawnością. 
Z praktycznego punktu widzenia, użyteczne jest podzielenie niepełnosprawnych 
golfistów na grupy, które potrzebują innych (różnych) modyfikacji Reguł. 
Nietrudno jest wyodrębnić pięć takich grup:
- niewidomi golfiści 
- golfiści z amputowanymi kończynami  
- golfiści poruszający się o kuli lub o lasce
- golfiści poruszający się na wózku  inwalidzkim
- golfiści niepełnosprawni intelektualnie
 
Opisane dalej dostosowania Reguł Gry w Golfa zostały przygotowane dla tych 
grup niepełnosprawnych golfistów, z uwzględnieniem jako nadrzędnego  celu, 
opisanego w pierwszym zdaniu wstępu.  
Wszystkie terminy pisane kursywą są zdefiniowane w Regułach
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Wprowadzenie do Reguł Gry w Golfa - wydanie 2012

Definicja „Opiekun” 
Status opiekuna i obowiązki, które może on wykonywać powinny być jasno 
zdefiniowane. Bez tego wyjaśnienia, trudno będzie określić np. jak niewidomy 
golfista musi postępować po uderzeniu, gdy uderzona przez niego piłka 
uderzy jego opiekuna lub opiekuna innego gracza. Zatem, rekomendujemy 
następującą definicję:  
Opiekun
  “Opiekun” jest osobą, która pomaga niewidomemu graczowi w
   zaadresowaniu piłki i podczas ustawiania się przed uderzeniem. 
   Opiekun ma taki sam status w Regułach jak caddie. 

Uwaga 1: Gracz może prosić i otrzymać poradę od swojego opiekuna.  
Uwaga 2: Gracz może mieć tylko jednego opiekuna w tym samym czasie.  
Uwaga 3: Opiekun może także być nazywany “Przewodnikiem”. 

Zastosowanie tych modyfikacji odnosi się także do przewodnika, gdyż 
przewodnik ma taki sam status w Regułach jak opiekun. 

Reguła 6-4 - Caddie 
Nie ma niczego w Regułach, co mogłoby zabronić opiekunowi niewidomego 
golfisty funkcjonowania jako jego caddie. Z różnych przyczyn, niekiedy 
opiekun nie może pełnić obowiązków caddie. Dlatego też, dozwolone jest, 
aby niewidomy golfista miał zarówno opiekuna jak i caddie. 

W takim przypadku opiekun nie może nieść lub podawać graczowi kijów 
z wyjątkiem pomagania mu w ustawieniu się, przed wykonaniem uderzenia 
lub, pomagania mu w ustawianiu się w linii uderzenia przed jego wykonaniem 
lub, pomaganiem mu w inny sposób, na jaki pozwala decyzja 6-4/4.5. 
W innym przypadku, gracz podlega karze zgodnie z Regułą 6-4 za posiadanie 
więcej niż jednego caddie. Również, jeżeli gracz ma więcej niż jednego 
opiekuna w tym samym czasie podlega karze zgodnie z Regułą 6-4. 

Niewidomi golfiści 

                  Niewidomi golfiści 
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Reguła 8-1 - Porada

W nawiązaniu do definicji “opiekun”, sugerujemy, aby Reguła 8-1 została          
zmodyfikowana jak niżej:  

8-1. Porada

Podczas regulaminowej rundy, gracz nie może:  

a. udzielać porady komukolwiek innemu, niż jego partner, 

 podczas zawodów rozgrywanych na tym samym polu lub  

b. prosić o poradę kogokolwiek innego niż swojego partnera, właściwych  
 caddie lub; w stosownych przypadkach opiekunów.  

Reguła 13-4b – Opieranie kija o podłoże w hazardzie

Dopuszczalny jest poniższy dodatkowy wyjątek od Reguły 13-4: 

Wyjątki: 

4. O ile nie zostanie zrobione nic, co mogłoby świadczyć o testowaniu warunków 
w hazardzie lub poprawianiu położenia piłki, to nie ma kary, jeżeli niewidomy 
golfista oprze kij o podłoże w hazardzie przygotowując się do uderzenia. 

Reguła 14-2b - Pozycja caddie lub partnera

Z powodu skomplikowanego postępowania podczas ustawiania niewidomego 
golfisty, może być trudne lub nieracjonalne oczekiwać, aby niewidomy golfista       
i jego opiekun przestrzegali Reguły 14-2b. Dlatego nie ma kary, jeżeli opiekun 
gracza będzie się znajdował podczas uderzenia na przedłużeniu linii gry lub linii 
puttowania za piłką lub blisko tych linii, o ile zarazem opiekun nie pomaga 
graczowi w żaden inny sposób podczas uderzenia. Jednakże, aby być w zgodzie 
z Regułą 14-2b, może być uzasadnione zakazanie opiekunowi gracza pozostawanie 
w takim miejscu, które jest niezgodne z tą Regułą, jeżeli jest on opiekunem lub 
caddie jednocześnie dla dwóch różnych graczy.  

Niewidomi golfiści  
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Golfiści z amputowanymi kończynami 

Golfiści z amputowanymi kończynami.  

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w stosunku do golfistów z amputowanymi 
kończynami najważniejszy jest status protezy. Decyzja 14-3/15 wyjaśnia 
stanowisko R & A dla takich urządzeń i jest tu załączona w celu wyjaśnienia.  

14-3/15 Sztuczne kończyny 

Sztuczna noga lub ramię jest sztucznym urządzeniem w znaczeniu używanym w 
Regule 14-3. Jednak z uwagi na to, że takie urządzenie używane jest z przyczyn 
medycznych i gracz ma wskazania medyczne do jego używania, ma tu zastosowa-
nie wyjątek 1 do Reguły 14-3. Nawet jeżeli proteza nogi została zmodyfikowana 
tak, aby ułatwiała graczowi grę lub ma on sztuczne ramię, które zostało 
wyposażone w specjalny uchwyt do kija golfowego. Jednak, w takich przypadkach 
Komitet musi upewnić się co do tego, że protezy tak zmodyfikowane nie dają 
graczowi nadmiernej przewagi nad innymi golfistami. W przeciwnym razie, 
wyjątek I do reguły 14-3 nie ma zastosowania i użycie takiej protezy stanowić 
będzie naruszenie Reguły 14-3. 

Kije używane przez gracza z protezą ramienia muszą być zgodne z wymaganiami 
Reguły 4-1 z wyjątkiem tego, że do gripu lub shaftu może być zamocowany 
element pomagający graczowi w trzymaniu kija. Jednak, jeżeli Komitet uzna, 
że użycie tak zmodyfikowanego kija da graczowi nadmierną przewagę nad innymi 
graczami, to Komitet powinien uznać ten element za sztuczne urządzenie, 
niezgodne z Regułą 14-3. 

Gracze mający wątpliwości, co do dopuszczalności użycia takiego urządzenia, 
powinni zgłosić to bezzwłocznie do Komitetu.  

      Golfiści z amputowanymi kończynami
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Reguła 14-1b (Trwałe oparcie kija)

Odnosząc się do zastosowania Reguły 14-1b, gdy Komitet stwierdzi, że golfista 
z powodu utraty kończyny nie jest w stanie utrzymać kija i wykonać swingu bez 
trwałego oparcia, to wtedy ten golfista ma prawo wykonać uderzenie z trwałym 
oparciem kija. 

Potencjalnym problemem dla niektórych golfistów z amputowaną dolną 
kończyną może być wejście i wyjście z bunkra. Jest to sytuacja, która 
prawdopodobnie pojawi się rzadko, dlatego w tej sytuacji powinno się zastosować 
Regułę 28 (piłka nie do zagrania), bez żadnej dodatkowej modyfikacji. 

Golfiści poruszający się o kuli lub przy pomocy laski

 Golfiści z amputowanymi kończynami
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Golfiści poruszający się o kuli lub o lasce

Definicja “Ustawienia” 

Korzystanie z urządzeń wspomagających tego rodzaju, wywołuje pytania              
o definicję ustawienia. Jest to niezbędne przy określeniu uwolnienia    
od sztucznego utrudnienia nieruchomego (Reguła 24-2) lub i od nienormalnych 
warunków ziemnych (Reguła 25-1).  Zalecamy następującą definicję: 

Ustawienie.

Uważa się, że gracz, który używa wspomagającego urządzenia, przyjął postawę 
do uderzenia wówczas gdy umieścił to urządzenie oraz, jeżeli to możliwe ustawił 
swoje stopy w pozycji do wykonania uderzenia i jest do niego przygotowany. 
Wspomagające urządzenie jest traktowane jako część ustawienia gracza.  

Reguła  6-4 - Caddie

Przez  analogie do decyzji 6-4/4.5, jeżeli do pomocy przy szukaniu piłki gracza, 
włączy się drugi caddie lub inny gracz, to w tym momencie nie są oni traktowani 
jako caddie gracza. Takie działanie nie łamie Reguły 6-4, która zabrania graczowi 
posiadania więcej niż jednego caddie w danym momencie. 

Reguła 13-2 - Poprawianie położenia piłki, obszaru zamierzonego ustawienia lub 
zamachu, lub linii gry. 

Interpretacja tego, co oznacza „normalne ustawianie się” gracza jest, jednym 
z najtrudniejszych wyzwań sędziowskich w golfie. Podczas gdy większość 
Reguł Gry w Golfa ma charakter obiektywny, ta Reguła jest wysoce subiektywna. 

Decyzja 13-2/1(Wyjaśnienie „Normalne ustawianie się”) przedstawia kilka jasnych 
określeń, ale i tak pozostaje duża szara strefa. Niepełnosprawny golfista, który używa 
wspomagającego urządzenia, upoważniony jest do odginania a nawet złamania 
gałęzi drzewa lub krzaka podczas normalnego ustawiania się. Jednak nie może 
używać urządzenia celowo do odginania gałęzi, która mogłaby w innym przypadku 
przeszkadzać w obszarze zamierzonego swingu lub linii gry. Nie ma uniwersalnego  
określenia i prawdopodobnie nigdy nic nie zastąpi właściwej oceny sędziowskiej, 
wymaganej podczas interpretacji tej Reguły.  

Laski lub kule
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Reguła 13-3 - Kształtowanie warunków do ustawienia się

Użycie wspomagającego urządzenia przez niepełnosprawnego golfistę nie jest 
kształtowaniem warunków do ustawienia się według określenia zawartego w 
Regule 13-3. 

Inną kwestią związaną z tą Regułą jest następujące pytanie. Jeżeli gracz kształtuje 
warunki ustawienia się po to, by zabezpieczyć kulę przed poślizgnięciem się pod-
czas swingu,  to czy w tym momencie łamie tę Regułę? 

Jest to interesujące pytanie, gdyż odpowiedź zależna jest od określenia,   
co oznacza „normalne ustawianie się” (Reguła 13-2). 

Gracz, który „kształtuje warunki do ustawienia się” przez usypanie kopca z ziemi 
po to by, zaprzeć swoją kulę (protezę), powinien być potraktowany jako łamiący 
Regułę 13-3, ponieważ faktycznie kształtuje warunki do ustawiania się. Jednak  
wkopywanie się stopami w podłoże w pewnym zakresie jest dozwolone. Przez 
analogie powinno być więc dozwolone wkopywanie wspomagającego urządzenia, 
w celu uchronienia się przed poślizgiem, ale też i w tym przypadku jest granica 
poczynań gracza, której przekroczenie będzie traktowane jako złamanie zasady 
„normalnego ustawiania się”. Jak wskazano powyżej w dyskusji o Regule 13-2, 
jest to bardzo subiektywny osąd, którego Komitet musi dokonać, biorąc pod 
uwagę wszystkie okoliczności.  

Reguła 13-4a - Testowanie warunków w hazardzie i Reguła 13-4b - Dotykanie 
ziemi lub wody w hazardzie.

Decyzja13-4/0.5 wyjaśnia, że gracz nie może otrzymywać dodatkowych informacji 
o warunkach w hazardzie poprzez działanie inne niż te, które są konieczne do 
dotarcia do swojej piłki i ustawienia się do uderzenia. Zatem gracz, który wchodzi 
do hazardu przy pomocy kuli lub laski, nie złamie Reguły 13-4a lub 13-4b, pod 
warunkiem, że jego działania nie mają na celu testowania warunków w hazardzie.

Laski lub kule
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Reguła 14-1b (Trwałe oparcie kija)

Odnosząc się do zastosowania Reguły 14-1b, gdy Komitet stwierdzi, że golfista 
z powodu używania urządzenia wspomagającego nie jest w stanie utrzymać kija       
i wykonać swingu bez trwałego oparcia, to wtedy ten golfista ma prawo wykonać 
uderzenie z trwałym oparciem kija. 

Reguła 14-2a - Pomoc 

Przed uderzeniem, niepełnosprawny golfista może skorzystać z fizycznej pomocy 
od każdego w celu ustawienia siebie lub wspomagającego urządzenia, którego 
używa. Postanowienia tej Reguły mają zastosowanie tylko wówczas, gdy gracz 
wykonuje uderzenie.  

Reguła 14-3 - Nienaturalne przyrządy,  nietypowy sprzęt i nietypowe używanie 
sprzętu 

Wspomagające urządzenia traktowane są jako sztuczne urządzenie lub nietypowe 
wyposażenie zgodnie z Regułą 14-3. Jednakże, gracz nie łamie Reguły 14-3 jeżeli:

(a) urządzenie jest skonstruowane w celu złagodzenia skutków niepełno 
 sprawności lub pełni taką rolę,

(b) gracz jest uprawniony z medycznego punktu widzenia do używania  
 tego urządzenia

(c) Komitet jest przekonany, że użycie tego urządzenia nie daje graczowi  
 nadmiernej przewagi nad pozostałymi graczami. 

Reguła 16-1e - Stawanie okrakiem nad linią puttowania lub stanie na niej

Uwzględniając definicję “Ustawienie” zaleca się, by Reguła 16-1e została 
zmodyfikowana jak niżej: 

e. Stawanie okrakiem lub na linii puttowania 

Gracz nie może wykonać uderzenia na putting green stojąc okrakiem lub gdy stopa 
albo wspomagające urządzenie dotyka linii puttowania lub znajduje się na przedłu-
żeniu tej linii za piłką.

Wyjątek:   Nie ma kary za niezamierzone ustawienie się okrakiem nad 
linią puttowania (lub na przedłużeniu linii za piłką) lub wtedy, gdy takie ustawienie 
wynikało z potrzeby uniknięcia stania na linii puttowania lub przewidywanej linii 
puttowania innego gracza.

Laski lub kule



12

Reguła 20-1 - Podnoszenie i Markowanie 

Sprawdź opis w rozdziale Niepełnosprawni Golfiści poruszający się na wózku 
inwalidzkim. 

Reguła 22 - Piłka w grze przeszkadzająca lub pomagająca

Sprawdź opis w rozdziale Niepełnosprawni Golfiści poruszający się na wózku 
inwalidzkim. 

Reguła 24-2 - Sztuczne utrudnienie nieruchome i Reguła 25-1 - Nienormalne 
warunki ziemne)

Zmodyfikowana definicja “Ustawienia” daje graczowi prawo do uwolnienia od 
sztucznego utrudnienia nieruchomego lub nienormalnych warunków ziemnych jeżeli, 
podczas normalnego ustawiania się, sztuczne utrudnienia lub teren w naprawie 
wpływają na pozycję jego wspomagającego urządzenia. Jednakże wyjątki z Reguł 
24 i 25 nie pozwalają na uwolnienie graczowi, któremu przeszkadzałyby te utrud-
nienia tylko wtedy, gdyby użył swojego wspomagającego urządzenia w sposób 
odbiegający od normalnego lub umieścił je w położeniu odbiegającym od normal-
nego dla wykonania tego uderzenia lub gdyby wybrał nienaturalny kierunek gry.  

Reguła 28 Piłka nie do zagrania

Jest oczywiste, że dla jednego całkowicie sprawnego golfisty piłka w określonym 
położeniu nie sprawi żadnego problemu i wykona on uderzenie, ale dla innego 
równie sprawnego golfisty tak samo leżąca piłka będzie się wydawała nie do 
zagrania. Podobnie wśród niepełnosprawnych golfistów, którzy używają laski lub 
kuli lub innego typu urządzenia wspomagającego, może okazać się niemożliwe 
wykonanie uderzenia piłką, która dla sprawnego golfisty będzie do zagrania.  
Na przykład, gracz używający kuli może zdecydować, że piłka leżąca na stromym 
zboczu z mokrą trawą zostanie przez niego uznana za nie do zagrania, w obawie 
przed uszkodzeniem ciała w wyniku przewrócenia się. Zatem, ta sytuacja nie różni 
się od przypadku gdzie piłki dwóch zdrowych graczy leżą na żużlowej drodze, 
która może być określona jako integralna część pola, i jeden z nich wykona 

Laski lub kule
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uderzenie a drugi gracz uzna piłkę za nie do zagrania, by uniknąć  zranienia 
kogokolwiek przez wzbite w powietrze wskutek uderzenia, odłamki żużla. 

Można by uznać, że ponieważ sytuacja opisana powyżej jest niebezpieczna, to 
powinna mieć zastosowanie decyzja 1-4/10 (Niebezpieczne sytuacje, grzechotnik 
lub osy przeszkadzające w grze) i gracz powinien mieć możliwość uwolnienia bez 
kary, tak jak opisano w tej decyzji. Chociaż sytuacje opisane powyżej są potencjal-
nie niebezpieczne, to nie są one analogiczne do sytuacji rozważanych lub odpo-
wiedzi przedstawionych w decyzji 1-4/10.Ta decyzja dotyczy gracza, który staje 
wobec niebezpiecznej sytuacji, będącej zarówno całkowicie poza jego kontrolą jak 
i odbiegającej od normalnych warunków gry w golfa (patrz decyzja 1-4/11). 

Dodatkowo zakładamy tu, że piłka gracza jest do zagrania. Jeżeli nie, to gracz mu-
siałby postępować zgodnie z Regułą piłki nie do zagrania z karą jednego uderzenia 
a nie otrzymać uwolnienie bez kary, jak opisano w tej decyzji. 

To gracze muszą dokonywać najlepszej oceny sytuacji przy określaniu ,czy nie 
poniosą zbyt dużego ryzyka podczas wykonywania poszczególnych uderzeń. Jeżeli 
taka będzie ich ocena, wtedy ich najlepszym wyjściem jest uznanie piłki za 
nie do zagrania.  W takich sytuacjach trzeba stosować Regułę 28. 

Uwolnienie bez kary w jakiejś trudnej do obejścia sytuacji, w której może wystąpić 
zagrożenie zdrowia gracza - pod warunkiem, że nie dochodzi w ten sposób do 
nadużycia uprawnień przez gracza.   

Laski lub kule
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Definicja “Ustawianie” 

Sprawdź opis w rozdziale Golfiści poruszający się o kuli lub o lasce. 

Reguła 1-2 - Wywieranie wpływu na ruch piłki, Reguła 13-1 - Piłka grana  
jak leży i Reguła 18-2a - Piłka w spoczynku poruszona przez gracza

Golfiści grający z wózka inwalidzkiego zazwyczaj przesuwali piłkę o niewielką 
odległość tak, aby jej położenie umożliwiało zaadresowanie w danym ustawieniu 
wózka - manewrowanie wózkiem zwykle zastępowało się niewielkim przeło-
żeniem piłki. Ta praktyka nie jest już traktowana jako konieczna i nie stanowi  
akceptowanej modyfikacji Reguł Gry w Golfa. 

Reguła 6-4 - Caddie

Sprawdź opis w rozdziale Golfiści poruszający się o kuli lubo lasce w odniesieniu 
do tej Reguły.  

Dodatkowo, dopuszcza się aby golfista poruszający się na wózku inwalidzkim mógł 
zatrudnić zarówno caddiego jak i pomocnika, który nie będzie nosił ani podawał 
kijów gracza (patrz Reguła 8-1 powyżej). W zależności od jego obowiązków, 
musi być jasno określony status pomocnika (patrz opis “Opiekun” w rozdziale 
Niewidomi golfiści; zobacz też “Przewodnik” w rozdziale  Golfiści niepełnosprawni 
intelektualnie). 

Reguła 8-1 - Porada

Jeżeli golfista poruszający się na wózku inwalidzkim zatrudni zarówno caddiego 
jak i pomocnika (patrz Reguła 6-4 powyżej), pomocnik nie może udzielać porad 
graczowi. 
Reguła 13-2 - Poprawianie położenia piłki, obszaru zamierzonego ustawienia 

lub zamachu, lub linii gry. 

Sprawdź opis w rozdziale Golfiści poruszający się o kuli lub przy pomocy laski.

Reguła 13-3 - Kształtowanie warunków do ustawienia się

Sprawdź opis w rozdziale Golfiści poruszający się o kuli lub o lasce. 

Wózki inwalidzkie

Golfiści poruszający się na wózku inwalidzkim  
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Reguła 14-1b (Trwałe oparcie kija)

Odnosząc się do zastosowania Reguły 14-1b, gdy Komitet stwierdzi, że golfista     
z powodu używania urządzenia wspomagającego nie jest w stanie utrzymać kija     
i wykonać swingu bez trwałego oparcia, to wtedy ten golfista ma prawo wykonać 
uderzenie z trwałym oparciem kija. 

Reguła 14-2 - Pomoc

Sprawdź opis w rozdziale Golfiści poruszający się o kuli lub o lasce. 

Reguła 14-3 - Nienaturalne przyrządy,  nietypowy sprzęt i nietypowe używanie 
sprzętu

Sprawdź opis w rozdziale Golfiści poruszający się o kuli lub o lasce. 

Reguła 16-1e - Stawanie okrakiem nad linią puttowania lub stanie na niej

Sprawdź opis w rozdziale Golfiści poruszający się o kuli lub o lasce. 

Reguła 20-1 - Podnoszenie i zaznaczanie

Reguła 20-1 mówi:

Jeżeli piłka lub znacznik zostaną przypadkowo przesunięte w momencie podnosze-
nia piłki zgodnie z odpowiednią Regułą albo podczas zaznaczania jej pozycji, piłka 
lub znacznik muszą zostać odłożone na miejsce. Nie ma kary, o ile przesunięcie 
piłki lub znacznika jest bezpośrednio związane z czynnością zaznaczania pozycji 
piłki albo jej podnoszenia. W innych przypadkach gracz otrzyma karę jednego 
uderzenia zgodnie z niniejszą Regułą lub Regułą 18-2.

Ta Reguła nie wymaga modyfikacji podczas stosowania jej przez niepełnospraw-
nych golfistów. Zdarza się, że z powodów wynikających z fizycznych ograniczeń 
czy używanych przez nich urządzeń wspomagających, w szczególności wózka 
inwalidzkiego, golfiści ci mogą mieć utrudniony dostęp do piłki. Interpretacja tej 
Reguły nie powinna być restrykcyjna i należy sytuacje wątpliwe rozstrzygać na 
korzyść niepełnosprawnego gracza. 

Wózki inwalidzkie
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Reguła 20-2a - Upuszczenie i ponowne upuszczenie; Przez kogo i w jaki sposób

Zamiast wymagać od niepełnosprawnego golfisty, jeżdżącego na wóz-
ku inwalidzkim, aby trzymał piłkę ponad głową i upuszczał ją lub podrzucał na 
wysokość,  na której znajdowałoby się jego ramię gdyby stanął wyprostowany,             
a także w celu zachowania jednorodności Reguł zalecamy  wprowadzenie 
opisanych niżej modyfikacji do Reguły 20-2a: 

Reguła 20-2. Upuszczenie i ponowne upuszczenie

a. Przez kogo i w jaki sposób

Piłka, która będzie upuszczana zgodnie z Regułami musi być upuszczona samo-
dzielnie przez gracza. Gracz musi albo stać albo siedzieć wyprostowany, trzymać 
piłkę na wysokości ramienia w wyprostowanej ręce i upuścić ją. Jeżeli piłka 
zostanie upuszczona przez inną osobę lub w inny sposób i błąd ten nie zostanie 
naprawiony zgodnie z Regułą 20-6, gracz otrzyma karę jednego uderzenia.

Reguła 20-3 - Kładzenie i odkładanie

Chociaż gracz może dać innej osobie upoważnienie do wyciągnięcia lub 
podniesienia swojej piłki, to tylko gracz lub jego partner może położyć piłkę 
zgodnie z Regułami.

Z powodu fizycznych ograniczeń, to może być trudne lub niemożliwe aby grający 
niepełnosprawny golfista w wózku inwalidzkim położył piłkę jak przewiduje Reguła  
20-3a.Sugerujemy następującą modyfikację Reguły 20-3a: 

Reguła 20-3 Kładzenie i odkładanie

a. Przez kogo i w jaki sposób

Piłka, która ma być położona zgodnie z odpowiednimi Regułami, musi być 
położona przez gracza, jego partnera lub inną osobę upoważnioną przez gracza. 

Odkładanie piłki nie powinno przysporzyć problemów, jako że Reguła 20-3 
pozwala na odkładanie nie tylko graczowi, jego partnerowi ale także osobie, która 
piłkę podniosła. 
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Reguła 22 - Piłka przeszkadzająca lub pomagająca w grze

Niepełnosprawni golfiści używający wspomagających urządzeń mogą być nakłaniani 
do tego, aby nie podnosili swoich piłek na putting green po to, aby zminimalizować 
potencjalne uszkodzenie powierzchni greenu. Nie jest to problemem jak 
mogłoby się wydawać, gdyż gracz może upoważnić inną osobę do zamar-
kowania i podniesienia piłki. 

Reguła 24-2 - Sztuczne utrudnienie nieruchome i Reguła 25-1 - Nienormalne                                   
warunki ziemne

Sprawdź opis w rozdziale Golfiści poruszający się o kuli lub przy pomocy laski.

Reguła 26 - Hazardy wodne  (Łącznie z bocznymi hazardami wodnymi)

Golfiści poruszający się na wózkach inwalidzkich napotykają problemy podczas  
manewrowania nimi w celu osiągnięcia właściwej pozycji do wykonania uderzenia. 
Ten problem jest szczególnie dotkliwy podczas korzystania z  uwolnienia od bocz-
nego hazardu wodnego zgodnie z Regułą 26-1c, która upoważnia gracza do dro-
powania w odległości do dwóch kijów i nie bliżej dołka niż punkt, gdzie piłka po 
raz ostatni przekroczyła granicę bocznego hazardu wodnego.  Po zadropowaniu 
piłki, golfista poruszający się na wózku inwalidzkim, może nie być w stanie zagrać 
jej z powodu nachylenia zbocza hazardu wodnego lub sama bliskość hazardu 
wodnego uniemożliwia ustawienie wózka inwalidzkiego w pozycji do wykonania 
uderzenia. Zalecana jest poniższa modyfikacja Reguły 26-1c: 

   c. jako dodatkowe opcje - jedynie w przypadku, gdy piłka ostatnio przecięła                                                                

     granicę bocznego hazardu wodnego, upuścić piłkę poza bocznym hazardem  

     wodnym w obrębie czterech długości kija golfowego, lecz nie bliżej dołka niż

     (i) znajduje się punkt, w którym oryginalna piłka ostatnio przecięła granicę 

      hazardu wodnego lub (ii) znajduje się punkt na przeciwległym brzegu               
      tego bocznego hazardu wodnego leżący w takiej samej odległości od dołka.
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Reguła 28 - Piłka nie do zagrania

Podczas gdy jednemu całkowicie sprawnemu golfiście piłka w określonym 
położeniu nie sprawi żadnego problemu i wykona on skutecznie uderzenie a dla 
innego równie sprawnego golfisty tak samo leżąca piłka będzie się wydawała nie 
do zagrania, dla golfistów poruszających się na wózkach inwalidzkich te problemy, 
są dużo poważniejsze. Golfiści poruszający się na wózkach inwalidzkich spotykają 
specyficzne problemy podczas grania i manewrowania wózkiem, po to by ustawić 
się w pozycji do wykonania uderzenia i często jest to uderzenie w dół na nierów-
nym terenie, który występuje na większości pól golfowych. 

Dla przykładu, piłka, która wpadła w drzewa poza fairwayem lub piłka na umiarko-
wanym zboczu mogą być nie do zagrania z powodu trudności dotarcia do niej lub 
ryzyka wywrócenia wózka. 

Co więcej, piłka w bunkrze może być trudna, a nawet niemożliwa do zagrania z 
powodu kształtu bunkra. Na przykład, strome wejście lub krawędź mogą unie-
możliwić golfiście poruszającemu się na wózku inwalidzkim wejście lub wyjście z 
bunkra, a miękki i głęboki piach może utrudnić poruszanie się wózka inwalidzkiego 
do tego stopnia, że golfista na wózku inwalidzkim nie dotrze do swojej piłki lub nie 
ustawi się w pozycji do wykonania uderzenia. 

Reguła 28c pozwala graczowi dropować piłkę w odległości do dwóch kijów od 
miejsca gdzie piłka leży, ale z powodów przedstawionych powyżej, takie uwol-
nienie może być nieefektywne. Zatem w odniesieniu do piłki w bunkrze, chociaż 
poprzednie modyfikacje pozwalały graczowi dropować piłkę na zewnątrz bunkra 
zgodnie z Reguła 28 z dodatkową karą jednego uderzenia – dając ogólnie dwa 
uderzenia kary – ta opcja była odbierana jako zanadto surowa dla golfistów 
poruszających się na wózkach, których piłka była w dobrej pozycji do zagrania, ale 
dotarcie do niej uniemożliwiała konstrukcja bunkra. 

W konsekwencji zalecamy następującą modyfikację Reguły 28: 
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Reguła 28. Piłka nie do zagrania

Jeżeli niepełnosprawnemu golfiście wydaje się, że jego piłka jest nie do zagrania, 
musi on z karą jednego uderzenia: 

a. zagrać piłkę z punktu jak najbliższego miejsca, z którego oryginalna piłka została 
ostatnio zagrana (patrz Reguła 20-5);  lub;

b. upuścić piłkę poza punktem jej spoczynku, utrzymując ten punkt dokładnie 
pomiędzy dołkiem a miejscem, na które piłka ma być upuszczona bez limitu odle-
głości, gdzie piłka ma być upuszczona od tego punktu. Jeżeli piłka nie do zagrania 
jest w bunkrze, piłka może być dropowana na zewnątrz bunkra gdy postępujemy 
zgodnie z tą klauzulą;           

c. upuścić piłkę, w obrębie czterech długości kija golfowego od punktu jej spo-
czynku, lecz nie bliżej dołka. Jeżeli piłka nie do zagrania jest w bunkrze, piłka musi 
być dropowana w bunkrze gdy postępujemy zgodnie z tą klauzulą;    

Chociaż powyższe sformułowania mogą stanowić podstawę do rozwiązywania 
problemów, z bunkrami z jakimi spotykają się golfiści w bunkrach poruszający się 
na wózkach inwalidzkich, to wprowadzą znaczące problemy handicapowe, jeżeli 
zostaną ostatecznie zaadaptowane jako rozwiązanie. Problemy handicapowe są 
przedstawione dokładniej w dalszej części tej publikacji. 

Golfiści niepełnosprawni intelektualnie
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Potrzeby golfisty niepełnosprawnego intelektualnnie będą zależne od poziomu 
jego upośledzenia i należy każdego traktować indywidualnie. Jeżeli wybieramy grę 
zgodną z Regułami, to grupa takich golfistów powinna być w stanie grać zgodnie 
z Regułami, chociaż niektórzy z nich mogą potrzebować osoby pełniącej rolę 
przewodnika po polu golfowym, który wyjaśniłby im wszystkie aspekty gry łącznie 
z etykietą.  W takim przypadku, przewodnik po polu golfowym powinien być kimś 
podobnym do opiekuna pomagającego niewidomym golfistom. W sytuacjach, gdy 
korzystamy z pomocy kogokolwiek z obecnych, to taką osobę należy traktować 
jako „obserwatora”. Funkcja obserwatora jest bardziej ogólna. Obserwator poma-
ga graczowi wymagającemu takiej pomocy i nie jest przywiązany do tego jednego 
gracza. Zalecamy poniższe definicje:  

Obserwator

Obserwatorem jest osoba zatrudniona przez Komitet pomagająca przy prowadzeniu 
zawodów.  Nie jest oddelegowany do określonego gracza ani nie jest częścią 
strony. „Obserwator” jest czynnikiem zewnętrznym (outside agency).  

Status „przewodnika” i jego obowiązki powinny być jasno i przejrzyście zdefinio-
wane. W przeciwnym razie trudno będzie golfiście z intelektualną niepełnospraw-
nosćią określić jak powinien postępować zgodnie z Regułami w różnych poja-
wiających się sytuacjach np. szukanie porady, lub jeżeli jego piłka uderzyła w jego 
przewodnika lub w przewodnika innego gracza. Polecana jest poniższa definicja: 

Przewodnik

Przewodnik jest osobą, która pomaga golfiście z intelektualną niepełnosprawnosćią 
w tym, aby jego gra była zgodna z Regułami i etykietą. Przewodnik ma taki sam 
status w Regułach jak caddie. 

Uwaga 1: Gracz może prosić o nią i otrzymać poradę od swojego przewodnika. 

Golfiści z niepełnosprawnością intelektualną 
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Uwaga 2: Gracz może korzystać z pomocy tylko jednego przewodnika w danym                 
               czasie.

Reguła 6-4 (Caddie) 

Przewodnik golfisty z intelektualną niepełnosprawnosćią powinien w kilku 
sytuacjach być traktowany podobnie jak opiekun niewidomego golfisty i jako taki 
wejdzie w konflikt z Regułą 6-4 (Caddie). 

Dlatego nie powinno być zabronione, aby golfista z intelektualną niepełno-
sprawnosćią miał zarówno przewodnika jak i caddie. Jednak w takich sytuacjach, 
przewodnik nie może nieść ani obsługiwać kijów gracza, z wyjątkiem pomagania 
mu analogicznie do opisanego przypadku w decyzji 6-4/4.5. Zatem golfista będzie 
podlegał karze, zgodnie z Regułą 6-4, jeżeli będzie miał więcej niż jednego caddie. 

Reguła 8-1 (Porada) 

W odniesieniu do definicji „przewodnik”, zalecamy zmodyfikowanie Reguły        
8-1 w następujący sposób:  

8-1.Porada 

Podczas regulaminowej rundy gracz nie może:

a. udzielać porad nikomu grającemu w turnieju na polu golfowym poza swoim 
partnerem

b. prosić o poradę nikogo poza swoim partnerem lub partnera caddie lub jeżeli        
są obecni swojego lub partnera przewodnika. 

Chociaż powyższe sformułowania mogą stanowić podstawę do rozwiązywania 
problemów, jakie napotkają golfiści z intelektualną niepełnosprawnością z Regułami 
i etykietą, to mogą wystąpić dodatkowe problemy, gdy golfista ma zarówno inte-
lektualną jak i fizyczną niesprawność. W takim przypadku sugerujemy aby zastoso-
wać kombinację modyfikacji Reguł Gry w Golfa obejmującą zarówno  golfistów 
z  niesprawnością intelektualną jak i golfistów z niesprawnością fizyczną. 
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Rozmaite przypadki 

 Rozmaite przypadki 

Rozmaite przypadki Golfiści z niepełnosprawnością intelektualną 

Golfiści z innymi  ułomnościami. Lista wyposażenia warunkowo dopuszczonego 
z przyczyn medycznych

Jest wielu golfistów, którzy mają ograniczenia fizyczne mogące wpływać w różnym 
stopniu na ich niepełnosprawność a także mogą znacząco wpływać na ich moż-
liwości gry w golfa. Przykładami mogą być widoczne ułomności golfistów, którzy 
nie mogą utrzymać kija z powodu artretyzmu lub braku palców.  Poprzednie 
modyfikacje Reguł nie brały pod uwagę takich indywidualnych ułomności. Jednakże, 
w przypadkach kiedy sztuczne urządzenie, takie jak klamry (szelki, podpory) 
lub wspomaganie uchwytu, pozwala takiej osobie na grę, może się ona zwrócić 
do Komitetu zawodów o zgodę na używanie takiego urządzenia, na podstawie 
Wyjątku do Reguły 14-3.

R & A będzie monitorować takie przypadki i wydawać wstępne decyzje czy można 
lub nie użyć dane urządzenie, nie naruszając Reguły  14-3 (Sztuczne Urządzenia 
i nietypowe wyposażenie). 

Gdyby gracz chciał użyć urządzenie wspomagające, to może poprosić R & A  o 
interpretację Reguły 14-3, wysyłając zapytanie w formie pisemnej.  

Lista warunkowo dopuszczonego wyposażenia medycznego

Dodatkowo, R&A publikuje na swojej stronie internetowej, www.randa.org. Listę 
warunkowo dopuszczonego wyposażenia medycznego.  Jest to lista produkowa-
nych seryjnie, handlowych produktów z ustalonym zastosowaniem. 

Gracz nie łamie Reguł używając urządzenia umieszczonego na liście gdy: 

a. ustalił z Komitetem, odpowiedzialnym za zawody, że ma medyczne powody         
   do używania określonego urządzenia z listy, i 

b. Komitet określi czy gracz nie osiągnie nadmiernej przewagi nad innymi graczami             
    używając tego urządzenia. 

Etykieta  - właściwe postepowanie na polu golfowym, tempo gry 
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Ta część w Regułach Gry w Golfa mówi: 

Gracze powinni grać w dobrym tempie. Komitet może ustalić harmonogram gry, 
którego powinni przestrzegać wszyscy gracze. Odpowiedzialnym za dotrzymanie 
tempa wobec poprzedniej grupy jest grupa następna za nią. Jeżeli utraci ona 
dystans jednego dołka wobec poprzedzającej ją grupy i opóźnia grę następnej, 
powinna zaproponować grupie za nią, przepuszczenie jej przed siebie, niezależnie 
od liczby graczy w tej grupie.  

Zarówno sprawni golfiści jak i niepełnosprawni powinni bardzo się starać, 
aby  utrzymywać swoje tempo gry i swoją pozycje na polu golfowym. Wszyscy 
zawodnicy traktowani są jednakowo i nie ma żadnych przywilejów dla golfistów 
niepełnosprawnych.   

Etykieta – Dbanie o pole golfowe 

Na terenie zielonym, gracz powinien naprawić wszystkie uszkodzenia spowodo-
wane kolcami butów, kołami wózków czy zostawione przez urządzenia wspo-
magające (kula, laska ..). Uszkodzenia powstałe na putting green powinny być 
naprawione zaraz po rozegraniu dołka przez wszystkich graczy z danej 
grupy.  W wyniku niesprzyjającej pogody lub złego stanu trawy, niepełnospraw-
nemu golfiście mogą czasowo zabronić używania określonego typu urządzenia 
wspomagającego.  

Mamy nadzieję, że najnowsze badania wpłyną na rozwój urządzeń wspomagają-
cych, które w minimalnym stopniu będą oddziaływać na stan pola golfowego.   
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Reguła 6-7 (Nadmierne opóźnianie) 

Interpretacja i stosowanie tej szczególnej Reguły przysparza wystarczająco dużo 
problemów w stosowaniu jej przez sprawnych golfistów. 

Określenie zasad stosowania tej Reguły wobec niepełnosprawnych golfistów może 
być równie trudne. 

Niezbędne jest aby Komitet dokładnie określił, kiedy ma miejsce nadmierne opóź-
nianie. Gdy w zawodach grają niepełnosprawni golfiści, zalecamy niewielką libera-
lizację interpretacji tego, co będzie uznane za nadmierne opóźnianie. Ostatecznie, 
każdy Komitet musi ustalić jakie kryteria bierze pod uwagę przy określeniu, że 
doszło do  nadmiernego opóźniania, rozpatrując trudność pola golfowego, 
warunki pogodowe i jakość pola. Przedstawienie Komitetowi szczegółowego 
przewodnika w tym zakresie jest prawdopodobnie niewykonalne. 
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Zamierzeniem przedstawionych modyfikacji do Reguł Gry w Golfa, przezna-
czonych dla niepełnosprawnych golfistów  jest zapewnienie im takich warun-
ków i zasad dzięki którym będą mogli grać na równi ze sprawnymi golfistami 
lub innymi niepełnosprawnymi golfistami. 

Podsumowanie 

            Rozmaite przypadki  


