
 

ZAMIAST 34 TYLKO 24 REGUŁY OD 2019 ROKU 
 

R&A I USGA OGŁOSIŁY PROPOZYCJĘ ZMIAN W CELU MODERNIZACJI REGUŁ 
GRY W GOLFA 

 
1 marca 2017 R&A w St Andrews w Szkocji i USGA w Far Hills, NJ, w USA jednocześnie ogłosiły 
propozycję zmian Reguł gry w golfa mające na celu unowocześnienie ich tak aby były łatwiejsze do 
zrozumienia i stosowania.  
 
To internetowe ogłoszenie zmian rozpoczyna sześciomiesięczny okres, w którym golfiści z całego świata 
będą mieć możliwość zapoznania się z proponowanymi zmianami i przekazania swoich opinii i ocen, po 
to by w 2018 roku zakończyć cały proces zmian i wprowadzić nowe reguły od 1 stycznia 2019 r. 
 
Od roku 2012 grupa ekspertów z R&A i USGA prowadziła kompleksowy przegląd reguł a ogłoszenie 
propozycji zmian zakończyło ich pracę. Mimo, że reguły były poddawane przeglądowi co cztery lata, 
jest to pierwszy tak fundamentalny przegląd od 1984 roku a jego celem jest dostosowanie reguł do 
współczesnych wymogów i sposobów grania na całym świecie. 
 
David Rickman, Dyrektor Wykonawczy Zarządu R&A, powiedział: "Naszym celem jest, aby wszyscy 
golfiści mogli łatwiej zrozumieć i stosować reguły. Przyjrzeliśmy się każdej regule, po to aby znaleźć 
sposób, by była bardziej intuicyjna i prostsza, i jesteśmy przekonani, że wprowadziliśmy wiele istotnych 
ulepszeń. Ważne jest, że reguły ciągle się rozwijają wraz z unowocześnianiem gry ale mimo to pozostają 
w zgodzie z podstawowymi zasadami i charakterem gry". 
 
"Jesteśmy podekscytowani i zachęceni efektami wykonanej pracy, zarówno przez propozycję nowych 
reguł jak i możliwości korzystania z nowych technologii aby je przekazać”, - powiedział Thomas Pagel, 
Senior Director Rules & Amateur Status w USGA. "Cieszymy się, że będziemy mogli rozmawiać z 
graczami podczas zbierania opinii w nadchodzących miesiącach." 
 
Zmniejszono ogólną ilość reguł do 24 z obecnych 34, zostały one napisane w przyjazny sposób z użyciem 
krótszych zdań, powszechnie znanych zwrotów, numerowanymi pozycjami i objaśniającymi 
nagłówkami. Skupiono się również na ocenie spójności, prostoty i uczciwości w regułach gry. 
 
Obecnie reguły wydawane są w ponad 30 językach, a proponowane słownictwo ułatwią tłumaczenie 
na całym świecie. Po przyjęciu reguł, będą one wspomagane przez technologię, która umożliwi 
wykorzystanie zdjęć, filmów i grafiki. 
 
Najważniejsze proponowane zmiany reguł obejmują: 
 

 Eliminacja lub zmniejszenie kar za " piłkę przemieszczoną ": Nie będzie żadnej kary za 
przypadkowe przemieszczenie piłki na putting green lub podczas jej szukania; gracz nie będzie 
ukarany za przypadkowe przemieszczenie piłki, chyba że jest "w zasadzie pewne", że zrobił to 
celowo. 



 

 Złagodzenie reguł na putting green: Nie będzie żadnej kary, gdy piłka zagrana z putting green 
uderzy w nie przytrzymywaną flagę w dołku; gracze mogą puttować bez wyjęcia lub 
przytrzymywania flagi. Gracze mogą naprawiać na putting green ślady po kolcach lub zrobione 
butami oraz inne uszkodzenia wykonane przez zwierzęta. Nie będzie również żadnej kary za 
samo dotknięcie linii puttowania. 
 

 Złagodzenie reguł dla "obszarów kary" (obecnie zwanych "hazardami wodnymi"): Oznaczone 
na czerwono i żółto obszary kary odnosić się będą nie tylko do obszarów wodnych lecz mogą 
obejmować również tereny pustyni, dżungli, kamienie lawy, itd.; rozszerzono stosowanie 
oznaczenia czerwonego dla obszaru kary, gdzie będzie dopuszczalne również boczne 
uwolnienie; i nie będzie żadnej kary za usunięcie naturalnych utrudnień ruchomych lub 
dotknięcie ziemi lub wody w obszarze kary.  
 

 Złagodzenie reguł w bunkrze: Nie będzie żadnej kary za poruszenie naturalnych utrudnień 
ruchomych w bunkrze lub ogólnie za dotykanie piasku ręką lub kijem. Pozostawiono 
ograniczony zestaw restrykcji (taki jak nie dotykanie kijem ziemi za piłką) w celu zachowania 
wyzwania przy uderzaniu z piasku; została dodana dodatkowa opcja uwolnienia dla piłki nie do 
zagrania w bunkrze, która pozwala na zagranie spoza bunkra z karą dwóch uderzeń.  

 Poleganie na uczciwości gracza:  "Rozsądny osąd" gracza podczas wyznaczania lub mierzenia 
miejsca, punktu, linii, obszaru lub odległości zostanie utrzymany , nawet jeśli później dowody z 
wideo pokażą, że były nieprawidłowości; wyeliminowano procedurę zgłaszania chęci 
podniesienia piłki w celu identyfikacji lub sprawdzenia czy jest uszkodzona.  
 

 Wsparto tempo gry: Zredukowano czas na poszukiwanie zgubionej piłki (z pięciu minut do 
trzech); poparto stosowanie "ready golf" w stroke play; zalecono graczom aby przygotowanie 
do uderzenia nie trwało dłużej niż 40 sekund i wprowadzono jeszcze inne zmiany mające na celu 
poprawienie tempa gry. 
 

 Uproszczono sposób brania uwolnienia: Wprowadzono nową procedurę brania uwolnienia 
przez dropowanie piłki i zagranie jej z określonego obszaru uwolnienia; złagodzono procedury 
dropowania piłki, pozwalając aby piłka była dropowana tuż nad ziemią lub każdą rosnącą rośliną 
lub nad innym obiektem na ziemi. 

 
Przygotowano wiele różnych materiałów, aby wyjaśnić proponowane zmiany reguł. Można je znaleźć 
na stronie randa.org i usga.org/rules , tj: 
 

 Przebieg inicjatywy modernizacji reguł: Cele, proponowane zmiany oraz proces wdrażania w 
2019 roku 
 

 Projekt nowych Reguł gry w golfa na 2019: Pełny tekst proponowanych reguł 1-24 oraz 
definicje 
 

 Projekt wydania nowych Reguł gry w golfa na 2019 dla golfisty: Obejmujący najczęściej 
używane reguły napisane z perspektywy golfisty w postaci książki, która będzie używana przez 
golfistów po sfinalizowaniu i zaakceptowaniu w 2019 roku. 
 

 Wyjaśnienia do każdej głównej proponowanej zmiany w nowych Regułach gry w golfa w 2019: 
Krótkie streszczenie każdej głównej proponowanej zmiany 
 



 Zestawienie głównych zmian 
 

 Filmy i Infografika: wizualne wyjaśnienie proponowanych reguł. 
 
Zachęcamy wszystkich golfistów do zapoznania się z proponowanymi zmianami i przesłania swojej 
opinii online za pośrednictwem stron internetowych randa.org lub usga.org/rules od teraz aż do 31 
sierpnia 2017 r. (http://www.randa.org/RulesModernisation lub http://www.usga.org/rules-
hub/rules-modernization.html).  
 
Wszystkie opinie i propozycje zostaną rozpatrzone przez R&A i USGA podczas ustalania ostatecznej 
wersji nowych reguł gry w golfa. Ukażą się one w połowie 2018 roku, aby można je było wprowadzić 
od 1 stycznia 2019 roku.  
 
Można również śledzić dyskusję na portalu społecznościowym pod adresem #GolfRules2019. 
 
Przypominamy graczom, że obecne wydanie Reguł gry w golfa z 2016 obowiązuje podczas grania, 
wprowadzania i przeliczania wyników oraz w trakcie turniejów, dopóki nowe reguły nie zostaną 
oficjalnie przyjęte przez R&A i USGA w roku 2019.  
 
Ten przegląd nie obejmował Reguł Statusu Amatora oraz warunków dopuszczenia sprzętu.  
 

Wszystkie materiały związane z wprowadzaniem nowych Reguł gry w golfa będą sukcesywnie 

tłumaczone i udostępniane golfistom na naszych stronach internetowych.  

Tłumaczenie na podstawie materiałów z R&A  - Krzysztof Góra, przewodniczący Komisji Sędziowskiej 

PZG.  
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