WPROWADZENIE DO INICJATYWY W ZAKRESIE UWSPÓŁCZEŚNIENIA REGUŁ:
CELE, PROPONOWANE ZMIANY I PROCES ICH WDRAŻANIA W ROKU 2019

R&A i USGA mają przyjemność zapowiedzieć wprowadzenie znaczących zmian w Regułach Gry w Golfa.
Proponowane zmiany są wynikiem pracy inicjatywy w zakresie uwspółcześnienia Reguł Gry w Golfa, która
wystartowała pięć lat temu z zamiarem uaktualnienia Reguł Gry w Golfa i dostosowania ich do bieżących
wymagań golfa na świecie. Inicjatywie w zakresie uwspółcześnienia przyświecają dwie główne zasady:


Nawet dalekosiężne zmiany w Regułach muszą podlegać dyskusji, przy czym w każdym przypadku
konieczne jest zachowanie podstawowych zasad i charakteru gry w golfa.



Ocenę zmian należy przeprowadzić z myślą o wszystkich golfistach. Dzięki temu nowe Reguły będą
łatwiejsze do zrozumienia i zastosowania nie tylko dla profesjonalistów i amatorów grających na
elitarnym poziomie, ale także dla początkujących, osób z wysokim handicapem oraz normalnych
graczy uprawiających ten sport rekreacyjnie lub w klubach golfowych, na wszystkich poziomach
zaawansowania i na całym świecie.

Mamy nadzieję, że proponowane zmiany będą dużym krokiem ku osiągnięciu następujących celów i dążeń:
Cele ogólne. Reguły Gry w Golfa powinny być:


łatwiejsze do zrozumienia i zastosowania przez wszystkich golfistów;



bardziej konsekwentne, przejrzyste i sprawiedliwe, oraz



zgodne z tradycyjnymi zasadami i charakterem gry w golfa.

Cele szczegółowe w zakresie przeglądu zawartości Reguł. Nowe reguły będą:


wykorzystywać założenia, procedury i skutki, które są bardziej intuicyjne i łatwiejsze do przyswojenia;



stosować konsekwentne podejście w porównywalnych sytuacjach;



unikać niepotrzebnych założeń i wyjątków, które tworzą „pułapki kar” dla gracza oraz



wspierać szerzej zakrojone cele dla gry w golfa, takie jak tempo gry czy aspekty związane z ochroną
środowiska.

Cele szczegółowe w zakresie sposobu prezentacji reguł. Uwspółcześnione Reguły:


zostaną napisane w nowoczesnym, prostym stylu, stosującym pospolite wyrazy, krótsze zdania i
pomocne nagłówki; ponadto wyeliminowane zostaną odniesienia do płci gracza;



będą prostsze w tłumaczeniu na inne języki;



będą w większym stopniu wykorzystywały pomoce wizualne, takie jak ilustracje, zdjęcia czy materiały
wideo;



wyjaśnią założenia i zasady stanowiące podstawę każdej głównej Reguły Gry w Golfa;



będą zawierały wersję Reguł, która została napisana z perspektywy gracza i która koncentruje się na
informacjach istotnych dla każdego golfisty oraz
wykorzystują technologię umożliwiającą wyszukiwanie i przeglądanie Reguł, zarówno na polu
golfowym jak i poza nim.



Ze względu na nietypowy zakres tej inicjatywy, pragniemy, aby golfiści i inni członkowie społeczności
golfowej mieli szansę podzielić się z nami swoją opinią. Zachęcamy do zapoznania się z proponowanymi
zmianami, próbnego zastosowania ich na polu golfowym w ciągu najbliższych kilku miesięcy, a następnie
przekazania nam swoich przemyśleń. Weźmiemy pod uwagę wszystkie uwagi otrzymane podczas naszej
pracy nad nowymi Regułami Gry w Golfa, których ukończenie planowane jest na początek 2018 roku, a
wejście w życie — na dzień 1 stycznia 2019 roku.

1. Inicjatywa w zakresie uwspółcześnienia Reguł
a. Sposób przeprowadzenia przeglądu Reguł Gry w Golfa
Począwszy od 1744 roku, kiedy to po raz pierwszy spisano Reguły Gry w Golfa, ciągła weryfikacja
i aktualizacja Reguł stanowiła jedną z tradycji tej gry. (Zobacz opracowanie informacyjne zatytułowane Krótka
historia zmian w Regułach Gry w Golfa od roku 1744 do chwili obecnej.) W roku 1892 organami
odpowiedzialnymi za Reguły zostały USGA i R&A, które — począwszy od 1952 roku — wspólnie opracowują
jeden zestaw Reguł dla golfistów na całym świecie. Oddzielne i wspólne komisje ds. reguł gry w golfa obu
organizacji spotykają się kilka razy w roku, aby przedyskutować potencjalne zmiany. Normalnie, Reguły Gry w
Golfa ulegają zmianie raz na cztery lata, a ich interpretacje zawarte w „Decisions on the Rules of Golf" — co
dwa lata. Wiążącymi wydaniami Reguł Gry w Golfa i „Decisions on the Rules of Golf" są publikacje z roku
2016.

Te regularne procesy zwykle koncentrują się na poszczególnych kwestiach, ale co pewien czas występuje
potrzeba przeanalizowania Reguł z szerszej perspektywy. Takie zasadnicze przeglądy doprowadziły do
wydania pierwszych ujednoliconych Reguł Gry w Golfa w roku 1899 roku, wprowadzenia pierwszych
większych zmian w roku 1934, wydania pierwszych Reguł wspólnych dla R&A i USGA w roku 1952 roku oraz
do pełnej reorganizacji Reguł w roku 1984. Każdemu zasadniczemu przeglądowi przyświecały określone cele i
motywacje, ale łączyło je jedno — w chwili ich przeprowadzenia nadszedł czas na przegląd i zmiany w
Regułach. To samo można powiedzieć o chwili obecnej.

b. Konieczność przeprowadzenia przeglądu
Regularne wprowadzanie zmian do Reguł i ich interpretacji w formie „Decisions on the Rules of Golf"
umożliwia dostosowanie ich do oczekiwań widocznych w bieżących pytaniach dotyczących Reguł,
zadawanych przez graczy i sędziów na wszystkich poziomach gry. Takie stopniowe zmiany zwiększają jednak
stopień złożoności Reguł i ich interpretacji, szczególnie w sytuacji dodawania nowych koncepcji i wyjątków
koniecznych w celu udzielenia sprawiedliwej odpowiedzi w każdej sytuacji.
Otrzymaliśmy różne opinie na temat Reguł, które można zakwalifikować do dwóch następujących kategorii:
(1) Reguły są skomplikowane, a ich cel nie zawsze jest oczywisty. Na przykład:


Publikacja Reguł Gry w Golfa zawiera setki reguł i podreguł, jak również spis interpretacji Reguł pod
tytułem „Decisions on the Rules of Golf" o długości ponad 500 stron, zawierający wiele ukrytych
reguł zawartych w 1200 indywidualnych interpretacjach;



Odpowiedzi na pytania czasami trudno znaleźć, gdyż mogą znajdować się w różnych miejscach — w
Definicjach, Uwagach, Wyjątkach, Załącznikach lub jednej lub większej ilości interpretacji w
„Decisions on the Rules of Golf";



Publikacja Reguł Gry w Golfa została napisana trudnym do zrozumienia i skomplikowanym językiem,
co utrudnia zrozumienie Reguł oraz stwarza problemy przy tłumaczeniu tekstu na wiele języków;



Niektóre procedury i skutki dla określonych Reguł nie są oczywiste czy intuicyjne, a przyświecająca im
filozofia czy zastosowane podejście mogą wydawać się niejasne czy sprzeczne;



Inne skutki Reguł mogą wydawać się niesprawiedliwe lub mogą być odbierane jako odzwierciedlające
nazbyt techniczne podejście, które prowadzi do niepotrzebnych kar.

(2) Reguły mają ograniczone zastosowanie dla wielu zwykłych golfistów. Do tej kategorii można zaliczyć
poniższe opinie:


Wielu golfistów i innych fanów tej gry nie zna dobrze Reguł i nie próbuje ich lepiej poznać z powodu
ich złożoności;



Reguły mogą odstraszyć młodszych golfistów i graczy niezaznajomionych z tradycjami gry lub mogą
wydać się im odpychające;



Golf to gra, w którą grają ludzie na całym świecie, w bardzo różnych warunkach, które nie zostały
wzięte pod uwagę lub racjonalnie objęte zakresem Reguł;



Reguły nie wspierają wysiłków zmierzających ku poprawie problematycznych aspektów gry w golfa,
takich jak tempo gry.

Wierzymy, że proponowane zmiany stanowią rzeczywisty postęp w zakresie rozwiązywania tych problemów.

2. Podsumowanie proponowanych zmian w Regułach Gry w Golfa
Zakres proponowanych zmian prowadzących do uwspółcześnienia reguł jest szeroki. Przeglądowi poddano
całość Reguł, bez koncentrowania się na większych problemach czy poszczególnych tematach.
Zaproponowano wiele drobnych zmian, które mają ułatwić zrozumienie, zmniejszyć sprzeczności lub
poprawić skutki zastosowania Reguły. Pełny zestaw zmian (uporządkowany tematycznie) można znaleźć w
Tabeli podsumowania: Wszystkie proponowane zmiany w procedurach i skutkach dla nowych Reguł Gry w
Golfa na rok 2019. Główne zmiany znajdują się w Tabeli podsumowania: Główne proponowane zmiany w
nowych Regułach Gry w Golfa na rok 2019, z łączami do filmów lub innych ilustracji wizualnych oraz do
poszczególnych zestawień znajdujących się w dokumencie Wyjaśnienie dla każdej większej proponowanej
zmiany w nowych Regułach Gry w Golfa na rok 2019.
Główne zmiany zostały w skrócie opisane poniżej, zgodnie z wytycznymi stylistycznymi dla wersji Reguł Gry w
Golfa dla gracza, gdzie nacisk kładzie się na odbiorcę, a wybrana forma zwrotu to zwrot bezpośredni.

a. Zdarzenia dotyczące piłki w grze
(1) Piłka w spoczynku przypadkowo przemieszczona



Przypadkowe przemieszczenie piłki w trakcie jej szukania: Nie stosuje się już żadnej kary.



Przypadkowe przemieszczenie piłki lub znacznika na putting greenie: Nie stosuje się już żadnej kary.



Nowy standard w zakresie podejmowania decyzji, czy gracz spowodował przemieszczenie piłki: Gracz
zostanie uznany za odpowiedzialnego za przemieszczenie piłki tylko wtedy, jeśli jest to wiadome lub
prawie pewne (to znaczy, że występuje co najmniej 95% prawdopodobieństwa, że gracz spowodował
przemieszczenie piłki).

(2) Odkładanie przemieszczonej lub podniesionej piłki


Nowa procedura stosowana, jeśli nie wiesz, gdzie znajdowała się piłka w spoczynku: Odłóż piłkę na
określoną w przybliżeniu oryginalną pozycję piłki (bez dropowania piłki w to miejsce); jeśli określona
w przybliżeniu pozycja znajdowała się na obiektach rosnących, przylegających lub przymocowanych
(takich jak trawa), pod nimi lub w kontakcie z nimi, odłóż piłkę na takie obiekty, pod nie lub tak, aby
pozostawała w kontakcie z nimi.

(3) Piłka w ruchu przypadkowo odbita


Piłka w ruchu przypadkowo uderza gracza, jego sprzęt, caddiego, osobę przytrzymującą flagę dla
gracza lub wyjętą lub przytrzymywaną flagę: Nie stosuje się już żadnej kary (na przykład w
przypadku, gdy piłka odbija się od skarpy bunkra i uderza w gracza).

b. Skorzystanie z uwolnienia
(1) Dropowanie piłki na określonym obszarze uwolnienia


Złagodzona procedura dropowania: Wymagane jest jedynie trzymanie piłki nad ziemią bez dotykania
obiektów rosnących lub innych obiektów naturalnych lub sztucznych i uwolnienie jej tak, aby
swobodnie opadła aż do przejścia w stan spoczynku. W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości,
zaleca się dropowanie piłki z wysokości co najmniej jednego cala nad ziemią lub dowolnym obiektem
rosnącym lub innym.



Określony obszar uwolnienia: Piłkę należy dropować i rozgrywać z jednego wymaganego obszaru
uwolnienia (podczas gdy obecnie należy dropować piłkę w jednym obszarze, z którego może się
przetoczyć o ile nie trafiła na jedno z dziewięciu określonych miejsc, co wiąże się z koniecznością
ponownego dropowania).
Stałe wielkości obszaru uwolnienia: Do zmierzenia obszaru uwolnienia używaj stałej długości 20 cali
(50,8 centymetra) lub 80 cali (203,2 centymetra) (nie stosują się już odległości równej jednej lub
dwóm długościom kija); odległości można z łatwością odmierzyć przy użyciu oznaczeń na trzonku
kija.



(2) Piłka zgubiona


Krótszy czas szukania piłki: Piłka jest uznawana za zgubioną, jeśli gracz nie odnajdzie jej w przeciągu
trzech minut (obecnie: pięć minut) od rozpoczęcia poszukiwania.

(3) Piłka wbita



Uwolnienie piłki wbitej na obszarze ogólnym: Możesz skorzystać z uwolnienia, jeśli piłka została
wbita w dowolnym miejscu (nie dotyczy piasku) w obszarze ogólnym (nowe określenie dla „na
terenie zielonym"), za wyłączeniem przypadków, gdzie Reguła Lokalna ogranicza uwolnienie do
fairwayu lub podobnych obszarów (postanowienie odwrotne do bieżącego sformułowania Reguł).

(4) Piłka do użycia przy skorzystaniu z uwolnienia


Zastąpienie inną piłką: Możesz użyć oryginalnej piłki lub zamienić na inną piłkę przy każdym
skorzystaniu z uwolnienia bez kary lub z karą zgodnie z Regułą.

c. Reguły specjalne dla poszczególnych obszarów pola
(1) Putting Green









Puttowanie z flagą znajdującą się w dołku: Nie stosuje się już żadnej kary, jeśli piłka zagrana z putting
greena uderzy nieprzytrzymywaną flagę znajdującą się w dołku.
Naprawa uszkodzeń na putting greenie: Możesz naprawić większość uszkodzeń (w tym ślady po
butach i uszkodzenia spowodowane przez zwierzęta) na putting greenie (w przeciwieństwie do
naprawy jedynie zagłębień po piłkach i śladów po starych dołkach).
Dotykanie linii puttowania lub dotykanie putting greenu przy wskazywaniu celu: Nie stosuje się już
żadnej kary, jeśli gracz lub jego caddie wykonuje powyższe czynności, o ile nie wpływa to pozytywnie
na uderzenie piłki.
Odkładanie piłki, która przemieściła się po jej wcześniejszym znakowaniu, podniesieniu i odłożeniu:
W każdym takim przypadku mającym miejsce na putting greenie, należy odłożyć piłkę na jej
oryginalną pozycję — nawet jeśli została zdmuchnięta przez wiatr lub przemieszona bez wyraźnego
powodu.
Caddie gracza znakuje i podnosi piłkę na putting greenie: Nie stosuje się już żadnej kary, jeśli caddie
gracza wykona takie czynności bez uprzedniego wyraźnego zezwolenia gracza.

(2) Obszary kary








Obszary kary rozszerzone poza hazardy wodne: Oznaczone na czerwono i żółto „obszary kary" mogą
teraz uwzględniać obszary, które Komitet oznaczył do tego celu (na przykład pustynie, dżungle czy
pola skał lawy), a nie jedynie obszary wodne.
Rozszerzone użycie czerwonych obszarów kary: Komitety mogą według własnego mniemania
oznakować wszystkie obszary kary na czerwono w celu umożliwienia opcji uwolnienia bocznego
we wszystkich przypadkach (przy czym Komitety mogą nadal oznaczać obszary kary na żółto, jeśli
uznają to za stosowne).
Wyeliminowanie opcji uwolnienia z drugiej strony: Gracz nie może skorzystać z opcji uwolnienia dla
czerwonego obszaru kary po drugiej stronie ostatniego wejścia piłki do obszaru kary (o ile Komitet
nie przyjmie Reguły Lokalnej zezwalającej na powyższe).
Usunięcie szczególnych restrykcji dotyczących przesuwania lub dotykania przedmiotów w obszarze
kary: Nie stosuje się już żadnej kary, jeśli gracz dotknie lub poruszy naturalne utrudnienia ruchome
(takie jak liście, kamienie czy patyki) lub dotknie ręką lub kijem powierzchni na obszarze kary.

(3) Bunkry







Usunięcie specjalnych restrykcji dotyczących przesuwania naturalnych utrudnień ruchomych: Nie
stosuje się już żadnej kary, jeśli gracz dotknie lub przesunie naturalne utrudnienia ruchome w
bunkrze.
Złagodzenie restrykcji dotyczących dotykania ręką lub kijem piasku, gdy piłka znajduje się w bunkrze:
Obecnie gracz nie może dotykać piasku (1) ręką lub kijem w celu zbadania warunków w bunkrze lub
(2) kijem w obszarze znajdującym się zaraz przed lub za piłką, w ramach wykonywania zamachu
próbnego lub zamachu do tyłu w celu wykonania uderzenia.
Nowa opcja uwalniania piłki nie do zagrania: Gracz może skorzystać z opcji uwolnienia poza
bunkrem poprzez dropowanie piłki z doliczeniem dwóch uderzeń karnych na przedłużeniu linii
prowadzącej z dołka do miejsca spoczynku piłki w bunkrze.

d. Dozwolony sprzęt
(1) Uszkodzone kije


Użycie uszkodzonych kijów: Gracz może nadal korzystać z kija, który uległ uszkodzeniu podczas
rundy, niezależnie od przyczyny uszkodzenia (na przykład w przypadku własnoręcznego uszkodzenia
kija wskutek wybuchu gniewu).



Wymiana uszkodzonych kijów: Gracz nie może wymienić uszkodzonych kijów, jeśli sam spowodował
uszkodzenie.

(2) Uszkodzona piłka


Zastąpienie przeciętej lub pękniętej piłki nową: Gracz może zastąpić nową każdą piłkę, która uległa
przecięciu lub pęknięciu podczas gry na tym dołku; jednak nie wolno już wymieniać piłek, które
uległy deformacji.

(3) Urządzenia do pomiaru odległości


Zezwala się na korzystanie z urządzeń do pomiaru odległości: Gracz może korzystać z urządzeń do
pomiaru odległości, o ile nie jest to zabronione przez Reguły Lokalne (niniejsze postanowienie
stanowi odwrotność zapisu znajdującego się w bieżących Regułach).

e. Sposób przygotowania do uderzenia i jego wykonywania


Rozszerzone ograniczenie w zakresie pomocy caddie'go przy ustawianiu gracza: Caddie nie może
znajdować się na linii za graczem od momentu ustawienia do chwili wykonania uderzenia.

f. Promowanie szybszego tempa gry


Zachęta do szybszej gry: Zaleca się wykonywanie każdego uderzenia w ciągu nie dłużej niż 40 sekund
— a zazwyczaj szybciej — gdy tylko nadejdzie kolej danego gracza.



Gra poza kolejnością w ramach stroke play („ready golf”): Taki styl gry był zawsze dozwolony i nie
pociągał za sobą kary. Teraz jednak zachęca się do jego praktykowania w sposób bezpieczny i
odpowiedzialny dla wygody lub w celu zaoszczędzenia czasu.



Nowa alternatywna forma stroke play: Reguły uznają nową formę rozgrywki stroke play, tj.
“Maximum Score”, gdzie wynik gracza na dołku jest ograniczony wartością maksymalną (np. double
par czy triple bogey) przez Komitet, co umożliwia graczowi przejście do kolejnego dołka, gdy jego
wynik osiągnie lub przekroczy taką wartość.



Inne zmiany poprawiające tempo gry: Uproszczona procedura dropowania, skrócony czas szukania
piłki, rozszerzenie obszarów karnych, większe wykorzystanie czerwonych obszarów karnych oraz
możliwość puttowania bez wyjmowania flagi z dołka — wszystkie te zmiany również powinny
przyczynić się do poprawy tempa gry.

g. Nacisk na wysoki standard zachowania oraz wiara w uczciwość gracza





Gra zgodna z jej duchem: Dodano nowe postanowienia, aby położyć większy nacisk na wysoki
standard zachowania wymagany od każdego gracza na polu golfowym oraz zwiększyć swobodę
Komitetu w zakresie dyskwalifikacji graczy z powodu poważnego naruszenia Reguł.
Kodeks postępowania golfisty: Komitety mogą wprowadzać własne kodeksy postępowania golfisty i
ustanawiać kary za naruszenie zasad postępowania określonych w takim kodeksie.
Wyeliminowanie konieczności informowania wszystkich o zamiarze podniesienia piłki: Gdy gracz ma
dobry powód, by podnieść piłkę, tj. sprawdzenie czy nie uległa przecięciu lub pęknięciu, lub
upewnienie się, czy ma prawo do skorzystania z uwolnienia (na przykład w celu sprawdzenia, czy
piłka jest wbita), nie musi już najpierw poinformować o tym fakcie innego gracza lub swojego
partnera, aby dać tej osobie możliwość obserwowania podnoszenia piłki.

Zasada racjonalnej oceny: Jeśli zachodzi potrzeba ustalenia wartości przybliżonej lub zmierzenia miejsca,
punktu, linii, obszaru lub odległości zgodnie z Regułą, racjonalna ocena gracza nie będzie poddawana w
wątpliwość na podstawie późniejszych dowodów (zapis wideo), jeśli podjął wszelki wysiłek w celu
dokładnego oszacowania lub zmierzenia tej wielkości.

3. Ograniczenia przeglądu Reguł
Omówione powyżej oraz inne proponowane zmiany powinny łącznie umożliwić osiągnięcie celów i zamierzeń
w zakresie uwspółcześnienia Reguł Gry w Golfa poprzez:


Wyeliminowanie wielu ograniczeń (i jednoczesne wyeliminowanie wielu kar), które były uznawane za
niesprawiedliwe lub niepotrzebne oraz/lub które wymagały podejmowania kontrowersyjnych i
niejednoznacznych decyzji;



Uproszczenie wielu procedur, takich jak skorzystanie z uwolnienia lub sposób postępowania z kijem,
który uległ uszkodzeniu podczas gry;



Pozytywne wykorzystanie Reguł do rozwiązania problemów z tempem gry oraz



Jednoczesne położenie zwiększonego nacisku na takie tradycyjne dla golfa wartości jak wymóg
zachowania przez graczy wysokich standardów postępowania oraz wiara w uczciwość i zdrowy
rozsądek graczy.

Nie możemy zapomnieć, że realizacja przez nas wszystkich obranych celów ma swoje granice, zwłaszcza
uwzględniając fakt, że wysiłki w różnych kwestiach podejmowane są w tym samym czasie. Dzieje się tak z
dwóch powodów. Po pierwsze, golf jest z natury skomplikowanym sportem. Rozgrywka prowadzona jest na
zewnątrz, w różnych warunkach pogodowych, na niestandardowych polach gry, umieszczonych w obrębie
niemal każdego typu krajobrazu i środowiska; w miejscach zajętych przez ludzi, zwierzęta, pojazdy i bardzo
wiele innych obiektów, które regularnie stają na drodze golfiście. Podstawowe zasady gry są proste — należy
zagrać piłkę z tee, dopóki nie skończy w dołku, a także grać piłkę tak jak lezy. Ale liczba i zakres zdarzeń, które
mogą się przydarzyć piłce golfowej czy golfiście w trakcie gry są niemal nieskończone. W rezultacie konieczne
jest zastosowanie wielu rozsądnych wyjątków od przyjętych zasad i procedur i przekazanie graczowi
informacji na temat czynności, które należy podjąć w różnych sytuacjach, które nieuchronnie wystąpią. Stąd
potrzeba nakreślenia dłuższych i bardziej szczegółowych zasad, gracze wymagają bowiem wyjaśnień, co
zrobić w każdej powstałej sytuacji.

Po drugie, często istnieje napięcie pomiędzy chęcią uproszczenia reguł (co może prowadzić do wprowadzenia
zasad absolutnych, które są łatwe do zastosowania, ale dają skutki, które czasami wydają się nieprawidłowe
lub niesprawiedliwe) a potrzebą zapewnienia rozgrywki, której zasady są „fair" wobec wszystkich (co z kolei
prowadzi do wyjątków i bardziej skomplikowanych zasad pozwalających na uzyskanie różnych skutków dla
nieco różnych scenariuszy). Niektóre zmiany (takie jak wyeliminowanie pewnych zakazów i kar) mogą pomóc
osiągnąć oba cele, natomiast inne zmiany idą wyraźnie w jednym kierunku. Naszym nadrzędnym celem jest
uzyskanie równowagi dla tych przeciwstawnych dążeń w celu stworzenia Reguł optymalnych dla wszystkich
golfistów, zachowujących charakter gry jak i stwarzane przez nią wyzwanie.

4. Nowe podejście do spisania i przedstawienia Reguł Gry w Golfa
Przegląd Reguł dotyczy również użytego języka oraz sposobu prezentacji. Poniższe informacje zostały
przedstawione w oddzielnym dokumencie zatytułowanym Nowe podejście do stylu i sposobu prezentacji
nowych Reguł Gry w Golfa na rok 2019. Podsumowując:
a. Nowy styl i format dla Reguł
Do przeglądu przekazano Projekt nowych Reguł Gry w Golfa na rok 2019: Pełny tekst proponowanych zmian
1-24 oraz Definicje. Do przygotowania dokumentu z proponowanymi nowymi Regułami:





Użyto prostszego języka;
Aby ułatwić golfistom zrozumienie Reguł, do każdej Reguły dodaliśmy jej cel oraz przykłady
wyjaśniające znaczenie głównych koncepcji oraz ich miejsca w Regułach.
Zaplanowano szersze wykorzystanie pomocy wizualnych wymaganych do objaśnienia kluczowych
koncepcji i procedur oraz
Zaplanowano wykorzystanie dostępnych technologii w celu wprowadzenia opcji takich jak łącza,
filmy wideo czy opcje wyszukiwania pozwalające na szybkie i wydajne uzyskiwanie odpowiedzi na
pytania dotyczące Reguł.

b. Reorganizacja wydania Reguł Gry w Golfa
Uwspółcześnione wydanie Reguł ulegnie między innymi następującym zmianom:








Wydanie Reguł Gry w Golfa skoncentruje się na informacjach wymaganych przez gracza, a wszelkie
postanowienia dotyczące Komitetu zostaną przeniesione do oddzielnego dokumentu Procedury
Komitetu.
Liczba Reguł została zmniejszona z 34 do 24, przy czym podstawowe Reguły dotyczące indywidualnej
rozgrywki match play i stroke play zostały określone w Regułach 1-20.
W celu rozwiązania problemu z tzw. „ukrytymi regułami", znajdującymi się jedynie w interpretacjach
reguł zawartych w „Decisions on the Rules of Golf" przeniesiono zawartość ponad 100 decyzji do
samych Reguł Gry w Golfa. W ten sposób wszystkie informacje dotyczące Reguł wymagane przez
czytelnika będą zawarte w jednym dokumencie.
„Decisions on the Rules of Golf" zostaną zastąpione przez „Handbook”, stanowiący zorganizowany
poradnik golfisty, a nie dokument składający się z pytań i odpowiedzi interpretujących indywidualne
Reguły, będący jak dotąd jedynym kompendium w zakresie stosowania Reguł.

c. Wydanie dla gracza
Planujemy wydanie skróconej wersji Reguł — „Wydania dla gracza” — przeznaczone do użytku przez
wszystkich golfistów, zgodnie z projektem Wydania Reguł Gry w Golfa na rok 2019 dla gracza. Ten zestaw
Reguł powstał z myślą o normalnych graczach, dlatego też ten dokument zawierać będzie najczęściej
stosowane Reguły oraz informacje o lokalizacji odpowiedzi na pozostałe pytania, które można uzyskać w
pełnej edycji Reguł Gry w Golfa.

5. Proces opracowywania nowych Reguł
W roku 2012 została powołana grupa robocza, składająca się z personelu USGA i R&A Rules, członków
komisji, zawodowych sędziów turniejowych oraz innych ekspertów ds. reguł gry w golfa, w celu
przeprowadzenia przeglądu zarówno treści i jak i formy Reguł Gry w Golfa. (nie obejmuje on specyfikacji dla
kijów i piłek, które objęte są oddzielnym procesem dla standardów sprzętowych.) Proponowane zmiany są
zwieńczeniem pięciu lat pracy i zostały zatwierdzone przez obie nasze komisje ds. reguł gry w golfa oraz
odpowiednie organy nadzorcze.

W ramach pracy nad inicjatywą uwspółcześnienia reguł, przeprowadzono wiele dyskusji z różnymi osobami
i organizacjami w celu poinformowania ich o planowanych zmianach oraz uzyskania od nich wstępnych
opinii. Przedmiotowe osoby i organizacje to:




Liderzy i sędziowie organizacji pełniących kluczowe role w golfie amatorskim i profesjonalnym, takich
jak PGA Tour, European Tour, LPGA, Ladies’ European Tour, PGA of America, Augusta National Golf
Club oraz narodowych, regionalnych i stanowych stowarzyszeń golfowych oraz
Golfiści na wszystkich poziomach gry (dyskusje indywidualne i w ramach grup tematycznych), w tym
profesjonaliści i amatorzy grający na poziomie elitarnym, gracze z długim stażem oraz początkujący
golfiści.

W ciągu kilku kolejnych miesięcy pragniemy uzyskać opinie na temat proponowanych zmian w Regułach Gry
w Golfa oraz na temat uaktualnionych sposobów prezentacji tych Reguł, w drodze realizacji poniższego planu
działania:





Przeprowadzimy dalsze spotkania z zainteresowanymi organizacjami golfowymi i grupami golfistów z
całego świata w celu uzyskania ich opinii na temat proponowanych zmian.
Dla wszystkich pragnących podzielić się swoją opinią osobiście stworzyliśmy system przekazywania
informacji zwrotnych.
Chcemy sprawdzić, jak dobrze nowe Reguły funkcjonują na polu golfowym, do czego nakłaniamy
również i innych.

Będzie to nieformalny proces, w ramach którego będziemy odbierać i korzystać z opinii uzyskiwanych z
różnych źródeł podczas finalizowania zmian w Regułach Gry w Golfa.

6. Wdrażanie nowych Reguł Gry w Golfa w roku 2019
Nowe Reguły Gry w Golfa wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku. Planowany proces i harmonogram ich
wprowadzania wygląda następująco:





Od chwili obecnej do końca sierpnia 2017 r. — odbieranie informacji zwrotnych i kontynuowanie
prac nad oceną zmian w Regułach.
Wrzesień 2017 r. do początku 2018 r. — zakończenie prac nad zmianami w Regułach i projektem
nowej publikacji Reguł; uzyskanie ostatecznego zatwierdzenia zmian przez obie komisje ds. reguł gry
w golfa oraz odpowiednie organy nadzorcze.
Do końca 2018 r. — ukończenie i publikacja pełnych Reguł Gry w Golfa, Wydania dla gracza,
„Handbook", Procedur Komitetu oraz innych materiałów; ułatwienie tłumaczenia tych materiałów;
zakończenie prac nad nową aplikacją zawierającą Reguły oraz nad innymi elektronicznymi środkami
zapewniającymi dostęp do Reguł; kształcenie golfistów i sędziów na wszystkich poziomach gry.

