
 

Wytyczne z R&A dotyczące reguł gry w golfa w związku z epidemią wirusa COVID-19 
(tłumaczenie z języka angielskiego) 

R&A otrzymało wiele pytań od organizatorów zawodów golfowych, szukających informacji na 
temat zasad gry w golfa, w związku z wybuchem epidemii wirusa Covid-19. Celem tego 
komunikatu jest przekazanie pewnych wskazówek w zakresie stosowania reguły gry w golfa.    

Celem niniejszego komunikatu nie jest natomiast formułowanie zaleceń ani wskazówek 
dotyczących gry w golfa odnośnym okresie czasu. Aby uzyskać takie wytyczne, należy 
skontaktować się z odpowiednim organem w kraju. 

Punktacja w Stroke Play (Reguła 3.3b) 

Z powodu obaw dotyczących obsługi i wymiany kart wyników (które mogą być w formie 
papierowej lub elektronicznej, jak już przewidziano w regułach), tymczasowo komitety mogą 
zezwolić na zasady punktacji w stroke play, które nie są ściśle zgodne z regułą 3.3 b lub 
normalnymi zasadami stosowanymi zgodnie z regułą 3.3b 

Na przykład : 

• Gracze mogą samodzielnie zapisywać na karcie wyników swoje wyniki na dołkach ( nie ma 
potrzeby aby robił to marker). 

• Marker nie musi fizycznie autoryzować wyników gracza na dołkach, ale powinien nastąpić 
jakiś rodzaj autoryzacji ustnej. 

• Fizyczne zwracanie kart wyników do Komitetu nie jest konieczne, pod warunkiem, że 
Komitet wprowadzi możliwość akceptacji wyników w inny sposób. 

Flagi 

Komitety mogą wprowadzić tymczasową politykę opartą na poniższych zasadach: 

• Od graczy wymaga się aby flaga pozostawała w dołku przez cały czas. Komitet decyduje czy 
wprowadzić taką politykę poprzez kodeks postępowania lub regułę lokalną oraz czy 
przewiduje się karę za postępowanie niezgodne z kodeksem lub za naruszenie reguły 
lokalnej. 

• Flag nie ma wcale. 

Dołek 

Nie wprowadza się zmiany definicji dołka, ale jeśli Komitet zdecyduje się pominąć wymagania 
zawarte w definicji dołka, które mogą mieć wpływ na definicję piłki w dołku, Komitet 
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powinien to skonsultować z Polskim Związkiem Golfa w celu otrzymania informacji czy wyniki 
uzyskane w takiej sytuacji mogą być uwzględnione do celów handicapowych. 

Bunkry 

Jeśli grabie zostały usunięte z pola lub Komitet wymaga, aby grabie nie były używane, to 
dopuszcza się, żeby bunkry nie były tak dobrze wyrównane jak wtedy, gdy grabie są na polu  

Zaleca się jednak, aby w takich okolicznościach nie wprowadzać żadnych zmian do reguł gry 
w golfa i aby gracze zostali poproszeni o wyrównywanie bunkrów stopami lub kijem. 

Jeżeli Komitet podejmie decyzję o wprowadzeniu reguły lokalnej dotyczącej usunięcia grabi z 
bunkrów, powinien to skonsultować z Polskim Związkiem Golfa w celu otrzymania informacji 
czy wyniki uzyskane po wprowadzeniu tej reguły lokalnej mogą być uwzględnione do celów 
handicapowych. 
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