Zestawienie zmian w nowych Regułach gry w golfa 2019
Zestawienie w jednym arkuszu wszystkich zmian związanych z karami ułatwi wszystkim analizę nowych rozwiązań, które są w nowych regułach
gry w golfa 2019.
Poszczególne wpisy określają działania gracza i pozycję odpowiadającą temu w nowej regule, opis bieżącego karania wraz z nowymi karami
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Działanie

Bieżące karanie

Reguły 2019

Działanie powodujące złamanie zasad
wprowadzonych przez Komitet (poza regułami
lokalnymi)

Dopuszczona jest tylko kara dyskwalifikacji
i tylko w przypadku poważnego naruszenia
etykiety.

Użycie kija, który został uszkodzony podczas
rundy w czasie użytkowania go w sposób
niezgodny z przeznaczeniem.
Użycie wymienionego kija, za kij który został
uszkodzony podczas rundy w czasie normalnego
użytkowania go (gracz był odpowiedzialny za
uszkodzenie jego).
Niesienie ale nie używanie kija niezgodnego z
przepisami

Dyskwalifikacja

Komitet może wprowadzić kodeks
zachowania z karami, które będą niższe niż
dyskwalifikacja (np. kara Komitetu, jedno
uderzenie karne lub kara główna).
Nie ma kary

Brak kary

Kara główna

Poprawienie stanu meczu w match play
(maximum dwa dołki na rundę); dwa
uderzenia na dołek w stroke play (maximum
cztery uderzenia).
Jedno uderzenie karne .

Brak kary

Brak zaanonsowania (1) drugiemu graczowi przed
podniesieniem piłki zamiaru i/lub (2)
uniemożliwienie innemu graczowi sprawdzenie
piłki po podniesieniu jej lub obserwowania
podnoszenia lub wymiany piłki, kiedy została
podniesiona w celu sprawdzenia czy nie nadaje się
do gry.
Użycie urządzenia do pomiaru odległości (kiedy
nie jest wprowadzona właściwa reguła lokalna) .
Trenowanie na turniejowym polu golfowym tego
samego dnia po zakończeniu rundy stroke play,
kiedy gracz będzie grał na tym polu następnego
dnia lub późniejszego w tych zawodach.
Zagranie piłki z obszaru tee, gdy zawodnik zmienił
ustawienie tee-markerów.
Dwaj lub więcej graczy w stroke play uzgodniło, że
jeden zagra poza kolejnością aby drugi uzyskał
dzięki temu przewagę.

Dwa uderzenia karne za pierwsze złamanie
reguły a dyskwalifikacja za kolejne.

Brak kary

Dyskwalifikacja .

Brak kary

Dyskwalifikacja .

Dwa uderzenia karne

Dyskwalifikacja dla wszystkich graczy
którzy biorą udział w zmowie.

Dwa uderzenia karne dla każdego gracza,
którzy biorą udział w uzgodnieniu.

Dwa uderzenia karne.

Brak kary, z wyjątkiem kiedy działanie
gracza podczas poszukiwania nie jest
uczciwie ( to znaczy, podejmuje nadmierne
działania, które nie są konieczne podczas
poszukiwania) wtedy dwa uderzenia karne.

Jedno uderzenie karne (jeżeli okaże się, że
jest to piłka gracza).

Brak kary.

Jedno uderzenie karne (z kilkoma
wyjątkami).

Brak kary.

Brak kary.

Dwa uderzenia karne.

Dwa uderzenia karne.

Brak kary.

Dotykanie linii puttowania lub putting green
wskazując cel

Dwa uderzenia karne (z wyjątkami).

Nie ma linii puttowania – linia gry. Brak
kary, ale gracz zostanie ukarany za
poprawianie warunków uderzenia; w takim
przypadku dwa uderzenia karne.

Caddie celowo stoi za graczem w czasie, gdy
gracz zaczyna ustawianie się do uderzenia i
zanim uderzenie będzie wykonane.
Umieszczenie przedmiotu na ziemi w celu pomocy
graczowi w czasie ustawienia do uderzenia piłki
(na przykład, umieszczenie kija na ziemi pomaga
ustawić gracza stopy równolegle do kierunku
uderzenia).

Brak kary, chyba że caddie nie odejdzie
zanim gracz wykonana uderzenie.

Dwa uderzenia karne.

Brak kary, gdy przedmiot został usunięty
przed uderzeniem.

Dwa uderzenia karne.

Dwa uderzenia karne, bez limitu
maksymalnego na rundę.
Brak kary.

Poprawianie warunków wpływających na kolejne
uderzenie podczas szukania piłki.
Brak zaanonsowania (1) drugiemu graczowi przed
podniesieniem piłki zamiaru i/lub (2)
uniemożliwienie innemu graczowi sprawdzenie
piłki po podniesieniu jej lub obserwowania
podnoszenia lub wymiany piłki, kiedy została
podniesiona w celu sprawdzenia jej.
Przypadkowe przemieszczenie piłki podczas
poszukiwania.
Wykonanie uderzenia stojąc okrakiem na linii gry
za piłką, gdy piłka leży poza putting green.
Wykonanie uderzenia piłką poruszającą się w
tymczasowej wodzie (aktualnie nazwaną
przypadkową wodą)

10.3

Posiadanie dwóch caddies w tym samym czasie.

Poprawienie stanu meczu w match play
(maximum dwa dołki na rundę); dwa
uderzenia na dołek w stroke play (maximum
cztery uderzenia).

I 1.1

Gracz lub jego sprzęt przypadkowo odbije
poruszającą się jego piłkę.

Jedno uderzenie karne.

Przeciwnik lub jego sprzęt przypadkowo odbije
poruszającą się piłkę gracza.

Opcją dla gracza jest skasowanie uderzenia
i powtórzenie jego.

12.2

Dotykanie piasku w bunkrze kijem lub ręką.

Dwa uderzenia karne (z różnymi
wyjątkami)

13.1

Dotykanie linii gry (puttowania)
Naprawianie uszkodzenia na linii grania na
putting green (innych niż ślady po uderzeniach
piłki lub stare ślady po dołkach), takie jak ślady
kolców butów i uszkodzenia przez zwierzęta.
Przypadkowe przemieszczenie piłki lub znacznika

I 1.1

13.1
13.1

Brak kary

Dwa uderzenia karne (z wyjątkami).

Brak kary; gramy piłkę tak jak leży (wyjątek
na putting green gdzie uderzenie jest
skasowane i ponowne grane).
Brak kary (wyjątek kiedy zrobiono to
celowo w celu testowania warunków w
bunkrze; lub wykonywanie próbnego
swingu dotykając piasku z przodu lub z tyłu
piłki, lub wykonując backswing uderzenia;
w takim przypadku dwa uderzenia karne}.
Brak kary.

Dwa uderzenia karne.

Brak kary.

Jedno uderzenie karne (z wyjątkami).

Brak kary.
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13.2

na putting green.
Granie piłki z putting green z nie przytrzymywaną
flagą pozostawioną w dołku a piłka uderza we
flagę.
Zaznaczenie pozycji piłki przy pomocy naturalnego
utrudnienia ruchomego.
Wykonanie uderzenia bez wcześniejszego
usunięcia znacznika , którego użyto do zaznaczenia
pozycji piłki, która była zamarkowana,,
podniesiona i ponownie odłożona.

Caddie podnosi i umieszcza piłkę gracza na
putting green.
Zadropowana piłka uderza ziemię poza obszarem
uwolnienia ale wtacza się do niego i tam się
zatrzymuje a gracz gra ją tego miejsca.
Zadropowana piłka przypadkowo uderza kogoś
lub kogoś sprzęt, i jest potem zagrana.
Dropowanie lub położenie piłki w niewłaściwym
miejscu, pojawiająca się kara jest odniesiona do
tej piłki w grze (tak jak przypadkowe kopnięcie
piłki, która była zadropowana w niewłaściwym
miejscu na fairway), i potem podniesiona i
położona we właściwym miejscu.
Dotykanie lub przemieszczanie naturalnych
utrudnień ruchomych w obszarze kary lub w
bunkrze.
Dwaj lub więcej graczy w stroke play uzgodniło, że
nie podnoszą piłki, która pomoże jednemu z nich.
Dotykanie ziemi w obszarze kary.
Wzięcie uwolnienia do tyłu na linii poza bunkrem z
tytułu nie do zagrania.
Piłka opierająca się o flagę

Dwa uderzenia karne.

Brak kary.

Brak kary.

Jedno uderzenie karne.

Brak kary (chyba, że znacznik zostawiono
na green po to aby wskazywał linię
puttowania).

Jedno uderzenie karne, niezależnie od
przyczyny.

Jedno uderzenie karne jeżeli zostało to
wykonane bez określonego pozwolenia
gracza za każdym razem.

Brak kary, nawet wtedy gdy caddie zrobi
to bez wyraźnej zgody gracza.

Dwa uderzenia karne.

Jedno uderzenie karne.

Dwa uderzenia karne.

Brak kary.

Gracz otrzymuje pojawiającą się karę w
czasie gdy piłka była w grze.

Brak kary; poprawienie błędu oznacza że
kara dla tej piłki w czasie gdy była ona w
grze się nie liczy.

Dwa uderzenia karne.

Brak kary.

Dyskwalifikacja wszystkich graczy którzy
biorą udział w uzgodnieniu.
Dwa uderzenia karne.
Dyskwalifikacja; w rzadkich sytuacjach
dwa uderzenia karne.

Dwa uderzenia karne dla każdego gracza,
który bierze udział w uzgodnieniu
Brak kary.
Dwa uderzenia karne w match play i stroke
play.

Gdy podczas wyjmowania flagi piłka
wpadła do dołka – brak dodatkowego
uderzenia w przeciwnym wypadku
dodatkowe uderzenie.

Jeżeli dowolna część piłki jest w dołku poniżej
powierzchni putting greenu, to uznaje się, że
taka piłka wpadła do dołka nawet, gdy cała
piłka nie znajduje się poniżej powierzchni
dołka.

