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I. Основи гри (Правила 1-4) 

Правило 1 - Гра, Поведінка гравця і Правила                                             

Правило 1 знайомить гравців з основними принципами гри: 

➢ Грайте гольф-поле, як воно є, та грайте м'ячем, так як він лежить. 

➢ Грайте, керуючись Правилами та дотримуючись духу гри. 

➢ Ви зобов'язані самостійно нести відповідальність за свої штрафи у випадку 

порушення Правил, щоб у Вас не було будь-якої потенційної переваги перед 

вашим противником в матчевій грі або іншими гравцями у грі на рахунок 

ударів. 

1.1 Гра в гольф 

У гольфі грають раунд, який складається з 18 (або менше) лунок, на гольф-

полі, виконуючи удари ключкою по м’ячу. 

Гра на кожній лунці починається з удару в зоні-ті та закінчується тоді, коли 

м'яч забитий в лунку на паттінг-гріні (в Правилах може говоритися і про інший 

порядок завершення лунки). 

З кожним ударом гравець: 

• Грає гольф-поле, як воно є, та 

• Грає м'яч, як він лежить. 

Але є винятки, в яких Правила дозволяють гравцеві змінювати умови на 

гольф-полі та вимагають від гравця грати м'яч з іншого місця відмінного від того, 

де він лежить. 

1.2 Стандарти поведінки гравця 

a. Поведінка, яку очікують від усіх гравців 

Очікується, що всі гравці будуть грати, дотримуючись духу гри, а саме: 
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• Поводитися порядно - тобто, дотримуватися Правил, враховувати всі 

штрафи та бути чесними у всіх інших аспектах гри. 

• Проявляти повагу до інших - тобто, грати у швидкому темпі, не наражати 

інших на небезпеку та не відволікати інших гравців від гри. 

• Належним чином доглядати за гольф-полем - тобто, повертати на місце 

дівоти, розрівнювати бункери, усувати сліди від падіння м'ячів і не завдавати 

гольф-полю надмірних пошкоджень. 

Правила гольфу не передбачають штрафів за недотримання цих 

рекомендацій, проте, якщо з'ясується, що гравець допустив серйозне порушення 

норм поведінки, то Комітет може дискваліфікувати гравця за дії, що суперечать 

духу гри. 

Штрафи, менш суворі, ніж дискваліфікація, можуть бути накладені на 

гравця за неналежну поведінку тільки в тому випадку, якщо ці штрафи 

передбачені Кодексом поведінки, відповідно до Правила 1.2b. 

b. Кодекс поведінки 

Комітет може встановити власні норми поведінки гравця у Кодексі 

поведінки, прийнятому у вигляді Місцевого Правила. 

• Згідно з Кодексом можуть бути стягнені штрафи за порушення 

встановлених норм, наприклад, один штрафний удар або Основний штраф. 

• Комітет також може дискваліфікувати гравця за серйозне порушення 

норм поведінки, що не відповідає стандартам Кодексу. 

Див. процедури Комітету, Розділ 5Н: (пояснюється, які норми поведінки 

гравця можуть бути прийняті) 

1.3 Гра згідно з Правилами 

a. Значення терміну «Правила»; Умови змагання 

Термін «Правила» означає: 
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• Правила 1-24 і Терміни, що використовуються у Правилах гольфу, та 

• Будь-які «Місцеві правила», які Комітет приймає для використання на 

змаганні або на гольф-полі. 

Гравці також несуть відповідальність за дотримання всіх "Умов змагання", 

прийнятих Комітетом (серед яких - умови допуску учасників, формат гри, дати 

змагання, кількість раундів, кількість лунок і порядок лунок в раунді).  

Див. Процедури Комітету, Розділ 5С і Розділ 8 (Місцеві правила і повний 

перелік затверджених типових Місцевих правил); Розділ 5A (Умови змагання). 

b. Застосування правил 

(1) Відповідальність гравця за застосування правил. Гравці несуть 

відповідальність за застосування Правил стосовно своєї гри: 

• Від гравців очікується, що у випадку порушення Правил вони визнають це 

і чесно враховують свої штрафи. 

➢ Якщо гравець знає, що він порушив Правило, яке передбачає 

штраф, але навмисно не застосував цей штраф, то гравець 

дискваліфікується. 

➢ Якщо двоє або більше гравців навмисно домовляються ігнорувати 

будь-яке Правило або штраф, про застосування якого вони знають і хто-

небудь з них почав раунд, то вони дискваліфікуються (навіть якщо вони ще 

не діяли згідно з цією домовленістю). 

• Якщо необхідно вирішити фактичні питання, то гравець зобов'язаний 

брати до уваги не тільки інформацію, яка відома йому, але також і всю іншу 

інформацію, яка є доступною.  

• Гравець може звернутися за допомогою з питань Правил до рефері або 

Комітету, однак, якщо така допомога не доступна в розумний час, то гравець 
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повинен продовжувати грати та з'ясувати це питання з рефері або Комітетом, 

коли це стане можливим (див. Правило 20.1) 

(2) Прийняття «розумного судження» стосовно гравця при визначенні 
місцезнаходження в ході застосування Правил. 

• Багато Правил вимагають від гравця визначити місце, точку, лінію, зону 

або інше місце розташування згідно з Правилами, наприклад: 

➢ визначати місце, де м'яч в останнє перетнув лінію штрафної зони, 

➢ визначення або вимірювання області вкидання чи розміщення 

м'яча при використанні реліфу, або 

➢ встановлення м'яча на початкове місце (на відоме місце або 

приблизне). 

• Визначення місця розташування необхідно проводити швидко та з 

належною увагою, але воно не завжди може бути точним. 

• За умови, що для точного визначення гравець робить все можливе, що 

від нього очікувалося в даних обставинах, обґрунтоване рішення щодо гравця 

буде прийнято, навіть якщо після виконання удару, за допомогою відео повтору 

чи іншої інформації з'ясується, що воно було невірним. 

• Якщо до виконання удару гравцеві стає відомо, що таке визначення було 

помилковим, то воно має бути виправлене (див. Правило 14.5). 

c. Штрафи 

(1) Дії, які призводять до штрафів. Штраф застосовується тоді, коли в 

результаті дій самого гравця або його кедді відбувається порушення Правил (див. 

Правило 10.3c). 

Також штраф застосовується, якщо: 
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• Інша людина на прохання гравця або зі схвалення гравця здійснює дію, 

яка у випадку виконання гравцем або його кедді призвела б до порушення 

Правил, або 

• Гравець бачить, що інша людина збирається виконати дію стосовно м'яча 

гравця або його спорядження, яка у випадку виконання гравцем або його кедді 

призвела б до порушення Правил, але гравець не робить необхідні кроки, щоб 

запобігти цій дії чи не дати їй відбутися. 

(2) Рівні штрафів. Штрафи призначені для того, щоб не дозволити гравцеві 

отримати будь-яку потенційну перевагу. Існує три основні рівні штрафів: 

• Один штрафний удар. Такий штраф застосовується як в матчевій грі, так 

і у грі на рахунок ударів, за певними Правилами, коли (а) гравець в результаті 

порушення отримує незначну потенційну перевагу, або (b) гравець використовує 

реліф зі штрафом і грає м'яч з іншого місця, відмінного від того, в якому лежить 

початковий м'яч. 

• Основний штраф (програш лунки в матчевій грі, штраф у два удари в 

грі на рахунок ударів). Такий штраф застосовується при порушенні більшості 

Правил, коли потенційна перевага більш значна, ніж та, за яку передбачено 

тільки один штрафний удар. 

• Дискваліфікація. Як в матчевій грі, так і у грі на рахунок ударів, гравець 

може бути дискваліфікований із змагання за певні дії або порушення Правил, що 

являють собою серйозне порушення норм поведінки (див. Правило 1.2), або 

коли потенційна перевага гравця настільки велика, що його рахунок не може 

бути визнаний правдивим. 

(3) Штрафи не можна змінювати. Штрафи необхідно застосовувати лише 

так, як це передбачено Правилами: 

• Ні у гравця, ні у Комітету немає повноважень застосовувати штрафи 

іншим чином, та 



Правила Гольфу  Сторінка   9 
 

• Ситуація, коли штраф застосований невірно або не застосований зовсім, 

може залишитися без зміни лише в тому випадку, якщо вже занадто пізно її 

виправляти (див. Правила 20.1b (2) - (4), 20.2d та 20.2e). 

У матчевій грі гравець і противник можуть дійти згоди, як вирішувати 

питання Правил, за умови, що вони навмисно не домовляються про 

неправильне застосування Правил (див. Правило 20.1b (1)). 

(4) Застосування штрафів при багаторазових порушеннях. Якщо гравець 

порушує одразу кілька Правил або одне Правило кілька разів і це відбувається 

до того, як трапиться якась проміжна подія (наприклад, буде виконаний удар 

або виявлено це порушення), то штраф, який буде застосовуватись залежить від 

того, що зробив гравець: 

• Коли порушення виникли в результаті непов'язаних дій. Гравець 

отримує окреме покарання за кожне порушення. 

• Коли до порушень призвела одна дія або взаємопов'язані дії. Гравець 

отримує тільки один штраф; однак, якщо в результаті дії або дій було порушено 

кілька Правил з різними штрафами, то застосовується штраф більш високого 

рівня. Наприклад: 

➢ Порушення кількох процедур. Якщо в результаті окремої дії або 

пов'язаних дії порушується більш ніж одна з процедурних вимог стосовно 

процедур маркування, підняття, очищення, вкидання, установки на 

попереднє місце або установки м'яча, за які штрафом є один удар 

(наприклад, коли гравець піднімає м'яч, не замаркувавши його місце 

розташування і при цьому неправомірно очищає піднятий м'яч), то гравець 

в цілому отримує один штрафний удар. 

➢ Гра неправомірно заміщеним м'ячем з невірного місця. У грі на 

рахунок ударів, якщо гравець зіграє заміщеним м'ячем, коли це 

заборонено та є порушенням Правила 6.3b, а також зіграє з невірного 
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місця, що є порушенням Правила 14.7а, то гравець в цілому отримує два 

штрафні удари. 

➢ Порушення процедури одночасно з порушенням заміщення 

м'яча/невірне місце. У грі на рахунок ударів, якщо окрема дія або 

взаємопов'язані дії порушують одну або кілька вимог по процедурі, 

штрафом за кожну з яких є один удар і при цьому також порушують одне 

або обидва Правила про неправомірно заміщений м'яч та гри з невірного 

місця, то гравець в цілому отримує два штрафні удари. 

Однак всі штрафні удари, які гравець отримує при використанні реліфу 

(наприклад, один штрафний удар згідно з Правилами 17.1, 18.1 і 19.2), завжди 

додаються до всіх інших штрафів. 
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Правило 2 - Гольф-поле          

У Правилі 2 подані базові відомості про гольф-поле, які необхідно знати 

кожному гравцеві: 

➢ Гольф-поле складається з п'яти визначених зон, та 

➢ Є кілька типів визначених об'єктів і обставин, які можуть впливати 

на гру. 

Важливо розуміти в якій зоні поля лежить м'яч, а також статус 

об'єктів чи обставин, що втручаються у гру, оскільки від цього часто 

залежать наявні варіанти у гравця під час гри м'ячем або при використанні 

реліфу. 

2.1 Межі гольф-поля та простір поза межами гольф-поля 

Гра в гольф проходить на гольф-полі, межі якого встановлюються 

Комітетом. Зони, що не розташовані на гольф-полі, знаходяться поза його 

межами. 

2.2 Визначені зони гольф-поля 

Існує п'ять зон гольф-поля. 

a. Основна зона 

До основної зони відноситься усе гольф-поле, за винятком чотирьох 

спеціальних зон гольф-поля, які перераховані у правилі 2.2b. 

«Основна зона» називається так тому, що: 

• Вона охоплює більшу частину гольф-поля і в цій зоні гравець більшу частину 

часу грає свій м'яч, поки той не опиниться на паттінг-гріні. 

• Вона охоплює всі типи поверхонь, а також зростаючі або закріплені об'єкти, 

що знаходяться в цій зоні, а саме: фервей, раф і дерева. 
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b. Чотири спеціальні зони 

Деякі правила спеціально призначені для чотирьох зон гольф-поля, що не 

входять до складу основної зони: 

• Зона-ті, яку повинен використовувати гравець, коли він починає лунку 

(Правило 6.2), 

• Всі штрафні зони (Правило 17)  

• Всі бункери (Правило 12), та 

• Паттінг-грін лунки, на якій грає гравець (Правило 13). 

 

c. Визначення того, в якій зоні гольф-поля знаходиться м'яч 

Зона гольф-поля, в якій лежить м'яч гравця, визначає Правила, які 

застосовуються під час гри цим м'ячем або при використанні реліфу. 

Завжди вважається, що м'яч знаходиться лише в одній зоні гольф-поля: 
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• Якщо м'яч знаходиться одночасно в основній зоні та в одній з чотирьох 

спеціальних зон гольф-поля, то вважається, що м'яч знаходиться в цій 

спеціальній зоні гольф-поля. 

• Якщо м'яч знаходиться одночасно у двох спеціальних зонах гольф-поля, то 

вважається, що м'яч знаходиться в тій спеціальній зоні гольф-поля, яка йде 

першою згідно з такою послідовності: штрафна зона, бункер, паттінг-грін. 

2.3 Об'єкти або обставини, які можуть заважати грі 

Деякі Правила можуть надавати право на реліф без штрафу при втручанні 

певних об'єктів або обставин у гру, а саме: 

• Вільні перешкоди (Правило 15.1), 

• Рухомі перешкоди (Правило 15.2) і 

• Гольф-поле в аномальному стані, а саме, нора тварини, ділянка на ремонті, 

нерухомі перешкоди і тимчасова вода (Правило 16.1). 

Однак, якщо грі заважає граничний об'єкт або невід'ємний об'єкт гольф-

поля, то реліф без штрафу не надається. 

2.4 Ділянка поля, заборонена для гри 

Ділянка поля, заборонена для гри - це певна частина гольф-поля в 

аномальному стані (див. Правило 16.1f) або штрафна зона (див. Правило 

17.1е), гра в якій заборонена. 

Гравець повинен використовувати реліф, якщо: 

• Його м'яч знаходиться в зоні, що заборонена для гри, або 

• Зона, яка заборонена для гри, перетинається з зоною його запланованої 

стійки або запланованого свінгу при грі м'ячем, що знаходиться за межами зони, 

яка заборонена для гри (див. Правила 16.1f і 17.1e). 
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Див. Процедури Комітету, Розділ 5H (1) (в Кодексі поведінки може бути 

зазначено, що гравцям не дозволяється входити в зону, що заборонена для гри) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Правила Гольфу  Сторінка   15 
 

Правило 3 - Змагання 

У Правилі 3 розглядаються три головні особливості кожного змагання з 

гольфу, а саме: 

➢ Матчева гра або гра на рахунок ударів, 

➢ Індивідуальна гра або гра з партнером, як частиною сторони, та 

➢ Підрахунок результатів без урахування гандикапу (грос-рахунок) або з 

урахуванням гандикапу (нетто-рахунок). 

3.1 Головні особливості кожного змагання 

a. Формат гри: матчева гра або гра на рахунок ударів 

(1) Матчева гра або звичайна гра на рахунок ударів. Це абсолютно різні 

формати гри: 

• У матчевій грі (див. Правило 3.2) гравець і противник змагаються один з 

одним на підставі підрахунку виграних, програних або зіграних у нічию лунок. 

• У звичайному форматі гри на рахунок ударів (див. Правило 3.3) всі гравці 

змагаються один з одним на підставі сумарного рахунку, тобто, рахунку, в якому 

підсумовуються всі удари кожного гравця (включаючи виконані удари та штрафні 

удари) на кожній лунці кожного раунду. 

Більшість Правил застосовуються в обох форматах гри, але деякі Правила 

застосовуються лише в тому чи іншому форматі. 

Див. Процедури Комітету, Розділ 6C (що необхідно враховувати 

Комітету, якщо він проводить змагання, в якому в одному раунді поєднуються 

два формати гри). 

(2) Інші формати гри на рахунок ударів. У Правилі 21 розглядаються інші 

формати гри на рахунок ударів (Стейблфорд, Максимальний рахунок і 
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Пар/Боггі), в яких способи підрахунку результатів відрізняються. Для цих 

форматів застосовуються Правила 1-20, але з урахуванням змін в Правилі 21. 

b. Як змагаються гравці: граючи індивідуально або як партнери 

Гравці грають в гольф або індивідуально, змагаючись кожен сам за себе, 

або як партнери, змагаючись разом, як сторона. 

Хоча в Правилах 1-20 акцентується увага на індивідуальній грі, але вони 

також застосовуються тоді коли: 

• У змаганнях за участю партнерів (Форсом і Фор-бол), але з урахуванням 

змін в Правилах 22 і 23, та 

•   У командних змаганнях, але з урахуванням змін в Правилі 24. 

c. Як підраховуються результати: грос-рахунок або нетто-рахунок 

(1) Змагання без урахування гандикапу. У змаганні без урахування 

гандикапу: 

• «Гросс-рахунком» гравця на лунці або в раунді є сумарна кількість його 

ударів (до якого враховуються виконані удари та штрафні удари). 

• Гандикап гравця не враховується. 

(2) Змагання з урахуванням гандикапу. У змаганні з урахуванням 

гандикапу: 

• «Нетто-рахунком» гравця на лунці або в раунді є його грос-рахунок, 

скоригований на удари гандикапу гравця. 

• Це робиться для того, щоб гравці з різним рівнем підготовки могли 

змагатися на рівних. 
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3.2 Матчева гра 

У матчевій грі діють спеціальні Правила (зокрема, стосовно поступок і 

надання інформації про кількість зроблених ударів), оскільки гравець і 

противник: 

➢ Змагаються на кожній лунці виключно один проти одного, 

➢ Можуть спостерігати за грою один одного, та 

➢ Можуть захищати свої інтереси. 

a. Результат лунки та матчу 

(1) Перемога на лунці. Гравець перемагає на лунці, коли: 

• Гравець закінчує лунку з меншою кількістю ударів (включаючи виконані 

удари та штрафні удари) ніж противник, 

• Противник поступається лункою, або  

• Противник отримує Основний штраф (програш лунки). 

Якщо для того, щоб зіграти лунку у нічию, противнику необхідно забити 

м'яч, а м'яч, що рухався був навмисно відбитий або зупинений будь-якою 

людиною тоді, коли відсутня реальна можливість, що цей м'яч може бути 

забитий (наприклад, якщо м'яч прокотився повз лунку та вже не покотиться 

назад), то результат цієї лунки вважається вирішеним і її виграє гравець. (Див. 

Правило 11.2а, Виняток) 

(2) Нічия на лунці. Лунка зіграна у нічию, якщо: 

• Гравець і противник завершують цю лунку з однаковою кількістю ударів 

(включаючи виконані удари та штрафні удари), або 

• Гравець і противник погоджуються поступитися один одному наступним 

ударом, вважається, що лунку або матч зіграно у нічию (проте це дозволено 
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робити тільки після того, як хоча б один з гравців виконав удар, щоб почати гру 

на цій лунці). 

(3) Виграш матчу. Гравець виграє матч, якщо: 

• Гравець виграє у противника більшу кількість лунок, ніж кількість лунок, 

яку залишилося зіграти, 

• Противник поступається матчем, чи 

• Противник дискваліфікований. 

(4) Продовження матчу у нічию. Якщо після фінальної лунки в матчі нічия, 

то: 

• Матч продовжується щоразу на одну лунку до тих пір, поки не 

визначиться переможець. Див. Правило 5.1 (під час продовження матчу у нічию 

грається той самий раунд, а не починається новий раунд). 

• Лунки граються в тому ж порядку, в якому вони гралися під час раунду, 

якщо тільки Комітет не встановить інший порядок. 

Однак в Умовах змагання сказно, що матч може не продовжуватися, а 

закінчиться у нічию. 

(5) Коли результат матчу стає остаточним. Метод, відповідно до якого 

результат матчу стає остаточним, встановлює Комітет (його слід обумовити в 

Умовах змагання), наприклад: 

• Результат матчу розміщується на офіційній дошці оголошень або іншому 

офіційному ресурсі, або 

• Результат матчу повідомляється особі, уповноваженій Комітетом. 

Див. Процедури Комітету, Розділ 5A (7) (рекомендовані методи 

фіксування результату матчу). 
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b. Поступки 

(1) Гравець може поступитися ударом, лункою чи матчем. Гравець може 

поступитися противнику його наступним ударом, лункою чи матчем: 

• Поступка наступним ударом. Дозволяється в будь-який час до того, як 

противник виконає свій наступний удар. 

➢ У цьому випадку вважається, що противник завершив лунку з 

рахунком, який включає в себе пропущений удар і будь-яка особа може 

прибрати м'яч. 

➢ Якщо поступка зроблена тоді, коли м'яч противника все ще 

рухався після його останнього удару, то ця поступка буде відноситися до 

наступного удару противника, за винятком випадку, коли м'яч 

противника забитий (і в цьому випадку поступка не має значення). 

➢ Гравець може поступитися наступним ударом противника, 

відбиваючи або зупиняючи м'яч противника, що знаходиться в русі, тільки 

в тому випадку, якщо це зроблено спеціально для того, щоб поступитися 

йому його наступним ударом і лише тоді, коли відсутня реальна 

можливість, що м'яч опиниться забитим в лунку. 

• Поступка лунки. Дозволяється в будь-який час до того, як лунка 

завершена (див. Правило 6.5), в тому числі до того, як гравці почали гру на цій 

лунці. 

• Поступка матчу. Дозволяється в будь-який час до того, як результат 

матчу визначений (див. Правило 3.2а (3) і (4)), в тому числі до того, як гравці 

почали цей матч. 

(2) Як робляться поступки. Поступка вважається зробленою лише тоді, 

коли про це чітко заявлено: 
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• Це може бути зроблено або словесно, або вербально, тобто жестом, який 

чітко вказуватиме на намір гравця поступитися ударом, лункою чи матчем 

(наприклад, за допомогою жесту). 

• Якщо противник, порушуючи Правила, піднімає свій м'яч через те, що 

помилково прийняв висловлювання або дію гравця за поступку наступним 

ударом, лункою чи матчем, то штрафу не буде і м'яч повинен бути встановлений 

на початкове місце (яке, якщо невідомо, повинне бути визначене приблизно) 

(див. Правило 14.2). 

Поступка є остаточною і не може бути відхилена або відкликана. 

c. Матч з урахуванням гандикапу 

(1) Оголошення гандикапів. Гравцеві та противникові слід повідомити 

один одному про свої гандикапи до початку матчу. 

Якщо гравець до матчу або під час нього оголошує невірний гандикап і не 

виправляє цю помилку до того, як противник виконає свій наступний удар, то: 

• Оголошений гандикап завищений. Гравець підлягає дискваліфікації, 

якщо це впливає на кількість ударів, які гравець віддає або одержує. Якщо на 

кількість ударів це не впливає, то штрафу не буде. 

• Оголошений гандикап занижений. Штрафу не буде і гравець повинен 

зіграти з оголошеним заниженим гандикапом. 

(2) Лунки, на яких враховуються удари гандикапу. 

• Якщо на лунці враховуються удари гандикапу, то цю лунку виграє той, у 

кого менший нетто-рахунок на цій лунці. 

• Якщо продовжується матч зіграний у нічию, то удари гандикапу 

враховуються на лунці в тому ж порядку, що і під час раунду (якщо тільки 

Комітет не визначить для цього інший порядок). 
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Кожен гравець зобов'язаний знати лунки, на яких він віддає або одержує 

удари гандикапу, грунтуючись на встановленому Комітетом розподілі ударів 

гандикапу по лунках (зазвичай можна знайти у рахунковій картці). 

Якщо гравці помилково застосовують на лунці удари гандикапу, то 

погоджений ними результат лунки зараховується, якщо тільки гравці вчасно не 

виправлять цю помилку (див. Правило 3.2d (3)). 

d. Обов'язки гравця і противника 

(1) Повідомляти противнику кількість зроблених ударів. У будь-який час 

у ході гри на лунці чи після завершення лунки противник може запитати гравця 

про кількість ударів зроблених ним на цій лунці (включаючи виконані удари та 

штрафні удари). 

Це дозволить противникові вирішити для себе як виконувати свій 

наступний удар і як грати на кожній лунці, що ще залишились чи підтвердити 

результат щойно завершеної лунки. 

Коли гравця запитують про кількість зроблених ударів або, коли він за 

власною ініціативою надає таку інформацію, то: 

• Гравець повинен повідомити вірну кількість зроблених ударів. 

• Якщо гравець не відповів противнику на це питання, то вважається, що 

він повідомив йому невірну кількість зроблених ударів. 

Гравець отримує Основний штраф (програш лунки), якщо він повідомляє 

противникові невірну кількість зроблених ударів, за винятком випадків, коли він 

своєчасно виправляє таку помилку: 

• невірна кількість ударів повідомлена під час гри на лунці. Гравець 

повинен повідомити вірну кількість зроблених ударів до того, як противник 

виконає ще один удар чи зробить схожу дію (наприклад, поступиться гравцеві 

його наступним ударом чи лункою). 
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• невірна кількість ударів повідомлена після завершення лунки. Гравець 

повинен повідомити вірну кількість зроблених ударів: 

➢ до того, як будь-хто з гравців виконає удар, щоб почати наступну 

лунку чи зробить схожу дію (наприклад, поступиться наступною лункою чи 

матчем), або 

➢ у випадку фінальної лунки раунду - до того як результат матчу 

стане остаточним (див. правило 3.2a (5)). 

Виняток - Штрафу не буде, якщо невірна інформація не впливає на 

результат лунки: Якщо гравець повідомляє невірну кількість зроблених ударів 

після закінчення лунки, але це не впливає на розуміння противником того, що 

ця лунка була виграна, програна або зіграна унічию, то штрафу не буде. 

(2) Повідомляти противнику про штраф. Якщо гравець отримує штраф: 

• Він повинен повідомити противника про цей штраф так швидко як це 

можливо, але беручи до уваги, наскільки близько гравець знаходиться до 

противника та інші впливаючі фактори. 

• Ця вимога застосовується навіть у ситуації, коли гравець не знає про свій 

штраф (оскільки вважається, що гравці повинні знати про факт порушення ними 

Правил). 

Якщо гравець не повідомляє про штраф і не виправляє цю помилку до того, 

як противник виконує ще один удар чи здійснює схожу дію (наприклад, 

поступається гравцеві його наступним ударом чи лункою), то гравець отримує 

Основний штраф (програш лунки). 

Виняток - Штрафу не буде, якщо противник знав про штраф гравця. 

Якщо противник знав, що гравець отримав штраф, наприклад, бачив, що він 

використовував реліф зі штрафом, то гравець не отримує штраф, за те, що не 

повідомив противника про нього. 
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(3) Знати рахунок матчу. Передбачається, що гравці знають рахунок 

матчу - тобто, що один з них веде з перевагою в певну кількість лунок 

(«попереду на___»), чи що рахунок рівний («гра у нічию»). 

Якщо гравці помилково погоджуються з неправильним рахунком у матчі, 

то: 

• Вони можуть виправити рахунок матчу до того, як будь-хто з гравців 

виконає удар, щоб почати гру на іншій лунці чи у разі фінальної лунки матчу - до 

того, як рахунок матчу стане остаточним (див. Правило 3.2a (5)). 

• Якщо рахунок не було виправлено вчасно, то невірний рахунок стає 

дійсним рахунком цього матчу. 

Виняток - Коли гравець вчасно просить про суддівське рішення. Якщо 

гравець вчасно просить про суддівське рішення (див. Правило 20.1b) і 

з'ясовується, що противник (1) повідомив гравцеві невірну кількість зроблених 

ударів, або (2) не повідомив гравця про свій штраф, то неправильний рахунок 

матчу повинен бути виправлений. 

(4) Захист своїх прав та інтересів. Гравцям у матчі слід захищати свої 

власні права та інтереси згідно з Правилами: 

• Якщо гравець знає чи вважає, що противник порушив Правило, за яке 

має отримати штраф, то гравець на свій розсуд може відреагувати на це 

порушення чи проігнорувати його. 

• Але якщо гравець і противник навмисно домовилися ігнорувати 

порушення чи штрафи про які вони знали, то обидва гравці дискваліфікуються 

згідно з Правилом 1.3b. 

• Якщо думки гравця і противника розійшлися стосовно того, чи порушив 

один з них Правило, то кожен з гравців може захищати свої права, попросивши 

про суддівське рішення згідно з Правилом 20.1b. 
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3.3 Гра на рахунок ударів 

У грі на рахунок ударів діють спеціальні Правила (зокрема, стосовно 

ведення рахунку та завершення гри на лунці), оскільки: 

➢ кожен гравець під час змагання змагається з усіма іншими гравцями, 

та 

➢ правила повинні застосовуватися однаково до всіх гравців. 

Після раунду гравець і маркер (той, хто веде рахунок гравця) повинні 

засвідчити те, що рахунок гравця на кожній лунці є правильним, та гравець 

повинен здати рахункову картку Комітету. 

a. Переможець в грі на рахунок ударів 

Переможцем стає гравець, який завершує всі раунди з найменшою 

сумарною кількістю ударів (включаючи виконані удари та штрафні удари). 

У змаганні з урахуванням гандикапу це означає найменший сумарний нетто-

рахунок. 

Див. Процедури Комітету, Розділ 5A (6) (в Умовах змагання повинно бути 

обумовлено, як визначається переможець у разі однакового рахунку). 

b. Ведення рахунку в грі на рахунок ударів 

Рахунок гравця вноситься в його рахункову картку маркером, якого 

призначає Комітет чи самостійно вибирає гравець згідно з процедурою, що 

затверджена Комітетом. 

У гравця повинен бути один і той самий маркер протягом усього раунду, за 

винятком випадків, коли Комітет схвалив заміну маркера до або після того, як 

це сталося. 

(1) Обов'язки Маркера: ведення рахунку і засвідчення рахунокової картки. 

Під час раунду, після кожної лунки маркер повинен звірити з гравцем його 
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кількість ударів на цій лунці (враховуючи виконані удари та штрафні удари) і 

внести цей грос-рахунок до рахункової картки. 

Після закінчення раунду: 

• Маркер повинен засвідчити рахункову картку, звіривши записані 

рахунки на кожній лунці. 

• Якщо у гравця було більше одного маркера, то кожен маркер повинен 

затвердини рахунок на кожній лунці, де він був маркером. 

(2) Обов'язки гравця: Затвердження рахунку лунок та здача рахункової 

картки. Під час раунду гравець повинен вести свій рахунок на кожній лунці. 

Після закінчення раунду: 

• Гравцеві слід уважно перевірити записаний маркером рахунок на кожній 

лунці і вирішити з Комітетом будь-які питання, 

• Гравець повинен переконатися, що маркер вказав рахунок на кожній 

лунці у рахунковій картці, 

• Гравцеві не можна без згоди маркера або схвалення Комітету 

змінювати записаний маркером рахунок на будь-якій лунці, та 

• Гравець повинен засвідчити рахункову картку з рахунками на кожній 

лунці і негайно здати її Комітетові, після чого гравцеві не можна вносити зміни 

до рахункової картки. 

Якщо гравець порушує будь-яку з вимог Правила 3.3b, то гравець 

дискваліфікується. 
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Виняток - Штрафу не буде, якщо порушення трапляється внаслідок 

невиконання маркером своїх обов'язків. Штрафу не буде, якщо Комітет 

встановить, що порушення гравцем Правила 3.3b (2) було викликане 

невиконанням маркера своїх обов'язків (наприклад, маркер покинув поле з 

рахунковою карткою гравця чи залишив гольф-поле не засвідчивши рахункову 

картку), за умови, що гравець не міг проконтролювати цю ситуацію. 

Див. Процедури Комітету, Розділ 5A (5) (рекомендації, як визначати, коли 

Рахункова картка є зданою). 

(3) Невірний рахунок на лунці. Якщо гравець здає рахункову картку з 

невірним рахунком на лунці: 

• У зданій рахунковій картці рахунок вище, ніж фактичний рахунок. 

Завищений рахунок на лунці зараховується. 
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• У зданій рахунковій картці рахунок нижчий, ніж фактичний рахунок чи 

рахунок не було внесено. Гравець підлягає дискваліфікації. 

Виняток - не був врахований невідомий штраф: Якщо на одній або більше 

лунках вказано рахунок нижчий, ніж фактичний через те, що не було враховано 

один або кілька штрафних ударів, про яких гравець не знав до здачі рахункової 

картки: 

•  Гравець не підлягає дискваліфікації. 

• Замість цього, якщо помилку виявлено до завершення змагання, то 

Комітет повинен переглянути рахунок гравця на цій лунці або лунках, додавши 

штрафні удари, які за Правилами повинні були враховуватись у рахунок на цій 

лунці або лунках. 

Цей Виняток не застосовується: 

• Якщо неврахований штраф це дискваліфікація, або 

• Якщо гравцеві повідомили про можливий штраф чи гравець сумнівався в 

необхідності застосування штрафу, але не обговорив це питання з Комітетом 

до здачі рахункової картки. 

(4) Рахунок в змаганні з урахуванням гандикапу. Гравець зобов'язаний 

переконатися, що у рахунковій картці вказаний його гандикап. Якщо гравець 

здає рахункову картку, в якій не вказано вірний гандикап: 

• Гандикап в рахунковій картці завищений чи гандикап не вказано. Якщо 

це впливає на кількість отриманих гравцем ударів, то гравець дискваліфікується 

зі змагання з урахуванням гандикапу. Якщо не впливає на кількість отриманих 

гравцем ударів, то штрафу не буде. 

• Гандикап в рахуноковій картці занижений. Штрафу не буде і 

залишається нетто-рахунок гравця, отриманий з урахуванням вказаного 

заниженого гандикапу. 
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(5) Гравець не несе відповідальності за підрахунок результатів чи 

застосовування гандикапів. Обов'язком Комітету є підрахунок результатів 

гравця на кожній лунці, а в змаганні з урахуванням гандикапу зарахування ударів 

гандикапу. 

Якщо гравець здає рахункову картку, допустивши помилку в підрахунках 

сумарних результатів чи використаних ударів гандикапу, то штрафу не буде. 

c. М'яч не забито в лунку 

Гравець повинен забити м'яч у лунку на кожній лунці раунду. Якщо 

гравець не забиває м'яч на якійсь із лунок: 

• Гравець повинен виправити цю помилку до того, як він виконає удар, 

щоб почати гру на іншій лунці чи у випадку фінальної лунки раунду - до здачі 

рахункової картки. 

• Якщо ця помилка не була вчасно виправлена, то гравець 

дискваліфікується. 

Див. Правила 21.1, 21.2 і 21.3 (Правила для інших форматів гри на рахунок 

ударів (Стейблфорд, Максимальний рахунок та Пар/Боггі), в яких ведення 

рахунку відрізняється і в яких гравець не підлягає дискваліфікації, якщо він не 

забиває м'яч). 
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Правило 4 - Спорядження гравця 

У Правилі 4 говориться про спорядження, яке гравцеві можна 

використовувати під час раунду. За основу взято принцип, що в такій складній 

грі як гольф, успіх гравця залежить від його рішень, навичок та вмінь, тому 

гравець: 

➢ повинен використовувати ключки та м'ячі, що відповідають вимогам, 

➢  обмежений максимальною кількістю ключок, яка не повинна 

перевищувати 14 ключок і зазвичай гравець не може замінювати пошкоджені 

або втрачені ключки, та 

➢ обмежений у використанні іншого спорядження, яке надає додаткову 

допомогу в його грі. 

Більш детальні вимоги до ключок, м'ячів та іншого спорядження, а також 

процедури узгодження спорядження на предмет відповідності з Правилами, 

представлені в Правилах про спорядження. 

4.1 Ключки 

a. Ключки, якими дозволено виконувати удари 

(1) Ключки, що відповідають вимогам. При виконанні удару гравець 

повинен використовувати ключку, яка відповідає вимогам Правил про 

спорядження: 

• Ключка, що використовується для виконання удару, повинна відповідати 

вимогам не тільки коли вона нова, але і після того, коли вона була навмисно чи 

випадково змінена якимось чином. 

• Однак, якщо функціональні характеристики ключки, яка відповідала 

вимогам, змінилися в результаті зносу в процесі використання, то така ключка як 

і раніше відповідає вимогам. 
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Під "функціональними характеристиками" розуміється будь-яка частина 

ключки, яка впливає на те, як ця ключка виконує удар, наприклад, рукоятка, 

шафт, головка, а також лай чи лофт (в тому числі, лай і лофт у регульованій 

ключці). 

(2) Використання чи ремонт ключки, пошкодженої під час раунду. Якщо 

ключка, яка відповідає вимогам, була пошкоджена під час раунду чи під час 

зупинки гри згідно з Правилом 5.7а, то в загальному випадку гравцеві не 

дозволяється замінити її на іншу ключку. (Однак, є певні винятки, коли гравець 

не був причиною пошкодження ключки, наведені в Правилі 4.1 b (3)). 

Однак, незалежно від природи чи причини пошкодження, пошкоджена 

ключка вважається такою, яка відповідає вимогам для решти раунду (але не під 

час плей-офф у грі на рахунок ударів, який вважається новим раундом). 

У решті раунду гравець може: 

• Продовжити виконувати удари пошкодженою ключкою, або 

• Організувати її ремонт, відновивши до стану, який був до того, як сталося 

пошкодження під час раунду чи під час зупинки гри на скільки це можливо, але 

при цьому як і раніше використовуючи початкові рукоятку, шафт і головку. Однак, 

у випадку ремонту ключки: 

➢ гравець не повинен невиправдано затримувати гру (див. Правило 5.6a), 

та 

➢ забороняється ремонтувати пошкодження, які існували до початку 

раунду. 

Вираз "пошкодження під час раунду" означає, що функціональні 

характеристики ключки змінилися через дії під час раунду (в тому числі під час 

зупинки гри згідно з Правилом 5.7a), чи то: 



Правила Гольфу  Сторінка   31 
 

• Гравцем (наприклад, коли він виконував ключкою удар чи тренувальний 

свінг, клав її в гольф-бег чи діставав її звідти, кидав її або спирався на неї або 

кидав чи псував її), або 

• Будь-якою іншою особою, зовнішнім фактором або силами природи. 

Однак, ключка не є «пошкодженою під час раунду», якщо її функціональні 

характеристики були навмисно змінені під час раунду, що регламентується 

Правилом 4.1a (3). 

(3) Навмисна зміна функціональних характеристик ключки під час раунду. 

Гравцеві не можна виконувати удар ключкою, функціональні характеристики 

якої були ним навмисно змінені під час раунду (в тому числі під час зупинки гри 

згідно з Правилом 5.7а): 

• За допомогою функції регулювання чи фізичної зміни ключки (за 

винятком випадків, коли дозволено ремонт пошкодження, згідно з 

Правилом4.1а (2)), або 

• За допомогою нанесення будь-якої субстанції на головку ключки (але не 

для очищення) з метою впливу на те, як ця ключка буде виконувати удар. 

Виняток - Відрегульована ключка повернена у початковий стан: Якщо 

функціональні характеристики ключки були змінені за допомогою регулювання і 

до виконання удару вона, наскільки можливо, була повернута до своїх 

початкових налаштувань за допомогою зворотного регулювання, то штрафу не 

буде і ця ключка може використовуватися для виконання ударів. 

Штраф за виконання удару при прорушенні Правила 4.1а: Дискваліфікація. 

• При порушенні цього правила штраф застосовуватись не буде, якщо 

ключка, яка не відповідає вимогам або функціональні характеристики якої були 

навмисно змінені під час раунду, просто є у гравця, але нею не виконуються 

удари.  
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• Однак, така ключка входить в число 14 ключок, обмежених Правилом 

4.1b (1). 

b. Обмежена кількість ключок, а саме 14 штук; Спільне використання, 

додавання або заміна ключок під час раунду  

(1) Обмежена кількість ключок, а саме 14 штук. Гравцеві не дозволяється: 

• Починати раунд, маючи більше ніж 14 ключок, або 

• Мати більше 14 ключок під час раунду. 

Якщо гравець починає раунд, маючи менше 14 ключок, то він може додати 

ключки під час раунду поки не набере 14 (див. Відповідні обмеження в Правилі 

4.1b (4)). 

Якщо гравцеві стає відомо, що він порушує це Правило, маючи при собі 

більше 14 ключок, то він повинен негайно вивести зайву ключку з гри, 

використовуючи процедуру Правила 4.1c (1): 

• Якщо гравець почав раунд, маючи понад 14 ключок, то він може на свій 

розсуд вибрати ключку або ключки для виведення з гри. 

• Якщо гравець додав зайві ключки під час раунду, то саме ці додані 

ключки повинні бути виведені з гри. 

Якщо гравець після початку свого раунду підбирає залишену ключку іншого 

гравця, або якщо ключка поміщена в сумку гравця без його відома, то така 

ключка не рахується ключкою гравця і не входить у число 14 обжемених ключок 

(проте вона не повинна використовуватись). 

(2) Заборона на спільне використання ключок. Гравець обмежений 

використанням тих ключок, з якими він почав гру або які він додав, згідно з тим, 

як це дозволено (1): 
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• Гравцеві забороняється виконувати удар ключкою, якою користується 

будь-хто інший, хто грає на цьому гольф-полі (навіть якщо цей інший гравець 

грає в іншій групі або іншому змаганні). 

• Якщо гравцеві стало відомо, що він порушив це Правило, виконавши 

удар ключкою іншого гравця, то гравець повинен негайно вивести цю ключку з 

гри, використовуючи процедуру Правила 4.1c (1). 

Див. Правила 22.5 і 23.7 (певні винятки в форматах гри за участю партнерів 

дозволяють партнерам спільно використовувати ключки, за умови, що загальна 

кількість їх ключок не перевищує 14). 

  (3) Заборона на заміну втрачених або пошкоджених ключок. Якщо 

гравець почав гру з 14 ключками або додав ключки, а потім втратив або 

пошкодив ключку під час раунду або під час зупинки гри згідно з Правилом 5.7а, 

то гравцеві не дозволяється замінити ключку на іншу. 

Виняток - Заміна пошкодженої ключки, якщо ключку пошкодив не 

гравець: Якщо ключка гравця пошкоджена під час раунду (або під час зупинки 

гри) (див. Правило 4.1a (2)) зовнішнім фактором або силами природи чи будь-

якою людиною, крім гравця або його кедді: 

• Гравець може замінити пошкоджену ключку будь-якою іншою згідно з 

Правилом 4.1b (4). 

• Однак у цьому випадку гравець повинен негайно вивести пошкоджену 

ключку з гри, використовуючи процедуру Правила 4.1c (1). 

  (4) Обмеження при додаванні чи заміні ключок. При додаванні чи заміні 

ключки згідно з пунктами (1) або (3) гравцеві не дозволяється: 

• Невиправдано затримувати гру (див. Правило 5.6a), 

• Додавати або позичати будь-яку ключку у будь-кого іншого, що грає на 

даному гольф-полі (навіть якщо цей інший гравець грає в іншій групі або в 

іншому змаганні), або 
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• Збирати ключку з компонентів, які були передані гравцеві під час раунду. 

Штраф за порушення Правила 4.1b: Застосування штрафу залежить від того, 

коли гравцеві стало відомо про порушення: 

• Гравцеві стало відомо про порушення під час гри на лунці. Штраф 

застосовується по завершенню лунки. У матчевій грі гравець повинен 

завершити лунку, зарахувати результат цієї лунки до рахунку матчу, а потім 

застосувати штраф, скорегувавши рахунок матчу. 

• Гравцеві стало відомо про порушення між двома лунками. Штраф 

застосовується, так якщо б порушення сталося на щойно завершеній лунці, а не 

на наступній. 

Штраф у матчевій грі - Рахунок матчу переглядається за допомогою 

віднімання лунки, максимум двох лунок: 

• Це штраф, який корегує рахунок матчу і не є тим самим, що програш 

лунки. 

• По завершенні лунки рахунок матчу корегується, за допомогою 

віднімання однієї лунки за кожну лунку, на якій було порушення, але 

максимальне віднімання за раунд становить дві лунки. 

• Наприклад, якщо гравцеві, що почав гру з 15 ключками, стало відомо про 

це порушення під час гри на 3 лунці, а після виграшу на цій лунці він веде в 

матчі 3 лунки, то після застосування максимального віднімання двох лунок, він 

веде в матчі лише одну лунку. 

Штраф у грі на рахунок ударів - Два штрафні удари, максимум чотири 

удари: Гравець отримує Основний штраф (два штрафні удари) на кожній лунці, 

де було порушення, але при цьому максимум за раунд становить чотири штрафні 

удари (з додаванням двох штрафних ударів на кожній з перших двох лунок, на 

яких було порушення). 
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c. Процедура виведення ключки з гри 

(1) Під час раунду. Якщо гравцеві під час раунду стало відомо, що він 

порушив Правило 4.1b (1), (2) чи (3) тим, що у нього було більше 14 ключок або 

він виконав удар ключкою іншого гравця, то він повинен негайно вивести ключку 

з гри. 

Це можна зробити: 

• Оголосивши про це противнику в матчевій грі або маркеру чи іншому 

гравцеві групи в грі на рахунку ударів, або 

• За допомогою будь-якого іншого способу (наприклад, помістити ключку в 

гольф-бег рукояткою вгору, покласти її на підлогу гольф-кара, або віддавши її 

іншій людині). 

Гравцеві не дозволяється використовувати виведені з гри ключки протягом 

решти раундів.  

Якщо виведена з гри ключка належить іншому гравцеві, то цей інший 

гравець може продовжити її використовувати. 

Штраф за порушення Правила 4.1c (1): Дискваліфікація. 

(2) Перед раундом. Якщо гравцеві до початку раунду стало відомо, що у 

нього випадково виявилося більше 14 ключок, то йому слід викласти всі зайві 

ключки. 

Такий варіант виведення ключки з гри обходиться без штрафу: 

• Гравець до початку раунду може вивести з гри всі зайві ключки, 

використовуючи процедуру вказану в пункті (1), та 

• Гравець може залишити зайві ключки на час раунду у себе (але їх не 

можна використовувати) і вони не будуть входити до числа 14 дозволених. 
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Якщо гравець навмисно приносить більше 14 ключок на свою першу зону ті 

і починає раунд  не виклавши їх, то у даному випадку застосовується Правило 

4.1b (1).  

4.2 М'ячі 

a. М'ячі, якими дозволяється грати раунд 

(1) Гравець повинен грати м'ячами, які відповідають вимогам. При 

виконанні кожного удару гравець повинен використовувати м'яч, який 

відповідає вимогам Правил про спорядженні. 

Гравець може взяти відповідний вимогам м'яч у кого-завгодно, в тому числі в 

іншого гравця на цьому гольф-полі. 

(2) Не дозволяється грати м'ячем, який навмисно видозмінений. Гравцеві 

не дозволяється виконувати удар по м'ячу, функціональні характеристики якого 

навмисно видозмінені, наприклад, за допомогою шліфування або нагрівання 

м'яча чи нанесення на нього будь-якої субстанції (але не при очищенні). 

Штраф за виконання удару при порушенні Правила 4.2а: Дискваліфікація. 

b. М'яч розпадається на частини під час гри на лунці 

Якщо після удару м'яч гравця розпадається на частини, то штрафу не буде і 

цей удар не зараховується. 

Гравець повинен зіграти іншим м'ячем з місця, звідки був виконаний 

попередній удар (див. Правило 14.6). 

Штраф за гру м'ячем з невірного місця при порушенні Правила 4.2b: 

Основний штраф згідно з Правилом 14.7a. 
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c. М'яч розколовся або тріснув під час гри на лунці 

(1) Підняття м'яча для перевірки наявності відколів або тріщин. Якщо 

гравець обгрунтовано вважає, що його м'яч розколовся або тріснув під час гри на 

лунці, то: 

• Гравець може підняти цей м'яч і оглянути його, але: 

• Місце падіння м'яча спочатку має бути промарковане, а м'яч не можна 

очищати (за винятком випадків на паттінг-гріні)) (див. Правило 14.1). 

Якщо гравець підіймає м'яч, не маючи на те достатніх підстав (за винятком 

випадків на паттінг-гріні, де гравець може піднімати м'яч згідно з Правилом 

13.1b), також не маркує розташування м'яча перед його підняттям або очищає 

м'яч, коли це не дозволено, то гравець отримує один штрафний удар. 

Якщо в результаті однієї дії або взаємопов'язаних дій відбулося 

багаторазове порушення Правила з одним штрафним ударом, то див. Правило 

1.3c (4). 

  (2) Коли м'яч можна замінити. Гравець може замінити свій м'яч тільки у 

тому випадку, якщо очевидно, що він розколовся або тріснув і це пошкодження 

сталося під час гри на лунці, але не у тому випадку, коли м'яч лише подряпаний 

або обдертий, чи його фарба відлущилася або стала знебарвленою. 

• Якщо початковий м'яч розколовся або тріснув, то гравець повинен 

встановити інший м'яч на початкове місце (див. Правило 14.2). 

• Якщо початковий м'яч не розколовся і не тріснув, то гравець повинен 

встановити цей м'яч на початкове місце (див. Правило 14.2). 

Це Правило не забороняє гравцеві замінити свій м'яч згідно з будь-яким 

іншим Правилом чи між грою на двох лунках. 
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Штраф за гру з неправомірною заміною м'яча чи за гру м'ячем з невірного 

місця при порушенні Правила 4.2с: Основний штраф згідно з Правилом 6.3b або 

14.7a. 

Якщо в результаті однієї дії або взаємопов'язаних дій відбулося 

багаторазове порушення Правил, то див. Правило 1.3c (4). 

4.3 Використання спорядження 

Правило 4.3 застосовується до всіх видів спорядження, якого гравець міг 

би використовувати під час раунду, за винятком вимоги грати відповідними 

ключками і м'ячами, які вказані у Правилах 4.1 і 4.2, а не в цьому правилі. 

Це Правило стосується лише випадків використання спорядження. Воно не 

накладає обмеження на спорядження, яке гравець може мати при собі під час 

раунду. 

a. Дозволене і заборонене використання спорядження 

Гравець може використовувати спорядження, щоб допомогти собі у грі під 

час раунду, за винятком, що гравець не повинен створювати собі потенційну 

перевагу одним із таких способів: 

• Використовуючи спорядження (але не ключку або м'яч), яке штучно 

усуває або знижує необхідний рівень майстерності гравця чи його вміння 

виконувати розрахунки, що є необхідним випробуванням у грі, або 

• Використовуючи спорядження (в тому числі ключку або м'яч) 

незвичайним способом при виконанні удару. Під «незвичайним способом» 

мається на увазі спосіб, який кардинальним чином відрізняється від 

передбачуваного використання і який зазвичай не визнається частиною гри в 

гольф. 

Це Правило не впливає на застосування будь-якого іншого Правила, що 

обмежує дії, які гравець може здійснювати з ключкою, м'ячем чи іншим 
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спорядженням (наприклад, розміщувати ключку або інший предмет, щоб 

допомогти собі правильно обрати стійку, див. Правило 10.2b (3)). 

Прикладами дозволеного і забороненого використання спорядження під 

час раунду гравця згідно цього Правила є: 

 (1) Інформація про відстань і напрямок. 

• Дозволено. Отримання інформації про відстань або напрямок 

(наприклад, за допомогою пристрою для вимірювання відстаней або компасу). 

• Не дозволено. 

➢ Вимірювання перепаду висоти, або 

➢ Аналіз інформації про відстань чи напрямок (наприклад, 

використання пристрою для отримання рекомендацій стосовно лінії гри чи 

вибору ключки, залежно від місця розташування м'яча гравця). 

Див. Процедури Комітету, Розділ 8, Зразок Місцевого правила G-5 

(Комітет може прийняти Місцеве правило, яке забороняє використання 

пристроїв для вимірювання відстаней). 

  (2) Інформація про вітер та інші погодні умови. 

• Дозволено. 

➢ Отримання будь-якого роду інформації про погоду (в тому числі 

про швидкість вітру), яка повідомляється в прогнозі погоди, або 

➢ Вимірювання температури або вологості на гольф-полі. 

• Не дозволено. 

➢ Вимірювання швидкості вітру на гольф-полі, або 
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➢ Використання штучного предмету для отримання іншої інформації 

про вітер (наприклад, використання порошку, щоб з'ясувати напрямок 

вітру). 

 

 (3) Інформація, отримана до або під час раунду. 

• Дозволено. 

➢ Використання інформації, яка була отримана до початку раунду 

(наприклад інформація про гру в попередніх раундах, підказки по техніці 

свінгу або рекомендації по вибору ключки), або 

➢ Запис ігрової або фізіологічної інформації поточного раунду 

(наприклад, дальність ключок ігрова статистика або частота пульсу) для її 

подальшого використання після раунду. 

• Не дозволено. 

➢ Обробка або аналіз інформації, отриманої під час поточного 

раунду (наприклад, рекомендації, що враховують відстані поточного 

раунду), або 

➢ Використання будь-якої фізіологічної інформації, записаної під час 

поточного раунду. 

  (4) Аудіо та відео. 

• Дозволено. 

➢ Прослуховування аудіо або перегляд відео, що не мають 

відношення до гри (наприклад, фонова музика або випуск новин). 

➢ Однак при цьому слід проявляти повагу до інших (див. Правило 

1.2) 
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• Не дозволено. 

➢ Прослуховування музики або іншого аудіо матеріалу для усунення 

відволікаючих факторів або допомагати собі з ритмом свінгу, або  

➢ Перегляд відеоматеріалу, що показує гравця або інших гравців 

даного змагання, який допомагає гравцеві вибрати ключку, виконати удар 

або вирішити, як грати цей раунд. 

Див. Процедури Комітету, Розділ 8, Зразок Місцевого правила G-8 

(Комітет може прийняти Місцеве правило, яке забороняє або обмежує 

використання аудіо або відео пристроїв під час раунду). 

  (5) Рукавички і компоненти, які допомагають при обхваті. 

• Дозволено. 

➢ Використання простих рукавичок, які відповідають вимогам 

Правил про спорядження, 

➢ Використання каніфолі, порошків та інших зволожуючих або 

висушуючих матеріалів, або 

➢ Обгортання рушника або носової хустки навколо рукоятки. 

• Не дозволено. 

➢ Використання рукавичок, які не відповідають вимогам Правил про 

спорядження, або 

➢ Використання іншого спорядження, в результаті якого положення 

рук гравця або сила захвату дають гравцеві несправедливу перевагу. 

(6) Пристосування для розтяжки і тренування або навчання свінгу. 
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• Дозволено. 

➢ Використання будь-якого спорядження для загальної розтяжки 

(але не при виконанні тренувального свінгу), незалежно від того, чи 

призначене це спорядження для розтяжки чи використовується в гольфі 

(наприклад, розміщений поперек плечей прут для прицілювання) або для 

цілей, не пов'язаних з гольфом (наприклад, гумовий джгут або шматок 

труби). 

• Не дозволено. 

➢ Використання будь-якого типу пристосувань для тренування або 

навчання свінгу (наприклад, прут для прицілювання, обтяжувальну голівку, 

або обтяжувач «бублик») або використання ключки, яка не відповідає 

вимогам для виконання тренувального свінгу чи будь що інше, що може 

допомогти гравцеві при виконанні удару (наприклад, допомога у 

формуванні площини свінгу, захваті, прицілюванні, розташуванні м'яча чи 

стійці) чим створять для гравця потенційну перевагу. 

Більш докладний посібник про використання вищеописаного спорядження 

та інших видів спорядження (наприклад, одягу і взуття) представлено в Правилах 

про спорядження. 

Гравцеві, який сумнівається в тому, чи може він використовувати те чи 

інше спорядження будь-яким конкретним способом, слід звернутися до 

Комітету за суддівським рішенням (див. Правило 20.2b). 

Див. Процедури Комітету, Розділ 8, Зразок Місцевого правила G-6 

(Комітет може прийняти Місцеве правило, яке забороняє переміщення на 

моторизованих транспортних засобах під час раунду). 
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b. Спорядження, яке використовується з медичних причин 

(1) Виняток згідно з медичними показниками. Гравець не порушує 

Правило 4.3, якщо він використовує спорядження у зв'язку зі станом здоров'я, за 

умови, що: 

• У гравця є медичні показання для використання такого спорядження, та 

• Комітет вважає, що використання такого спорядження не дає гравцеві 

будь-якої несправедливої переваги перед іншими гравцями. 

  (2) Пластир або подібні матеріали. Гравець може використовувати 

пластир або інший подібний матеріал за будь-яких медичних показаннях 

(наприклад, щоб не допустити травму або допомогти собі з існуючим 

пошкодженням), але такий пластир або матеріал: 

• Не можна накладати надмірно, або 

• Не повинен допомагати гравцеві більшою мірою, ніж це необхідно за 

медичними показниками (наприклад, не можна фіксувати суглоб, щоб це 

допомогло гравцеві при виконанні свінгу). 

Гравцеві, який сумнівається в тому, де і як можна застосовувати пластир 

або подібний матеріал, слід звернутися до Комітету за суддівським рішенням. 

Штраф за порушення Правила 4.3: 

• Штраф за перше порушення, що виникло в результаті однієї дії або 

взаємопов'язаних дій: Основний штраф. 

• Штраф за друге порушення, не пов'язане з першим порушенням: 

Дискваліфікація. Цей штраф застосовується навіть якщо друге порушення за 

своєю суттю повністю відрізнялося від порушення, що призвело до першого 

штрафу. 
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II. Як грається раунд і лунка (Правила 5-6) 

Правило 5 - Як грається раунд 

У Правилі 5 говориться, як грається раунд, тобто, де і коли гравець 

може тренуватися на гольф-полі до раунду або під час раунду, коли раунд 

починається і закінчується і що робити, якщо гру потрібно зупинити або 

відновити. Гравці повинні: 

➢ починати кожен раунд вчасно, та 

➢ грати кожну лунку без перерв і в швидкому темпі аж до закінчення 

раунду. 

Коли настає черга гравця робити удар, рекомендується, щоб він 

витрачав на його виконання не більше 40 секунд, а як правило і ще менше. 

5.1 Що означає раунд 

Раунд складається з 18 або менше лунок, що граються в установленому 

Комітетом порядку. 

Якщо після закінчення раунду рахунок рівний, то гра продовжується до 

визначення переможця: 

• Матч зіграний унічию продовжується щоразу на одну лунку. Це є 

продовженням того ж раунду, а не новим раундом. 

• Плей-офф в грі на рахунок ударів вважається новим раундом. 

Гравець грає свій раунд з моменту його початку до моменту його закінчення (див. 

Правило 5.3), за винятком випадків, коли гра зупинена згідно з Правилом 5.7a. 

Коли в правилі говориться про дії «під час раунду», то це не стосується дій, 

скоєних під час зупинки гри згідно з Правилом 5.7а, якщо тільки це Правило не 

обумовлює інший порядок.  
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5.2 Тренування на гольф-полі перед раундом або між раундами 

З метою застосування цього Правила: 

• "Тренуватися на гольф-полі" означає грати м'ячем або на будь-якій з 

лунок тестувати поверхню паттінг-гріну, а саме, котити по ньому м'яч чи терти 

його поверхню, та 

• Обмеження на тренування на гольф-полі до раунду або між раундами 

відносяться лише до гравця, але не до кедді гравця. 

a. Матчева гра 

Гравець може тренуватися на гольф-полі до раунду або між раундами 

змагання в форматі матчевої гри. 

b. Гра на рахунок ударів 

У день змагання в форматі гри на рахунок ударів: 

• Гравцеві не може тренуватися на гольф-полі до раунду, за винятком того, 

що гравець може тренувати пати та чіпи на своїй першій зоні-ті або поруч з нею, 

а також тренуватися в будь-якій тренувальній зоні. 

• Гравець може тренуватися на гольф-полі після завершення свого 

останнього раунду цього дня. 

Див. Процедури Комітету, Розділ 8, Зразок Місцевого правила I-1 (для 

будь-якого формату гри Комітет може прийняти Місцеве правило, яке 

забороняє, обмежує або дозволяє тренування на гольф-полі до раунду або між 

раундами). 

Штраф за порушення Правила 5.2: 

• Штраф за перше порушення: Основний штраф (застосовується на першій 

лунці гравця). 

• Штраф за друге порушення: Дискваліфікація. 
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a. Коли починати раунд 

Раунд гравця починається, коли він виконує удар, щоб почати свою першу 

лунку (див. Правило 6.1a). 

Гравець повинен починати раунд у свій визначений час (і не раніше цього 

часу): 

• Це означає, що гравець повинен бути готовим до гри в стартовий час і у 

стартовому місці, визначених Комітетом. 

• Під стартовим часом, визначеним Комітетом, розуміється точний час 

(наприклад, 9:00 означає 9:00:00, а не 9:01). 

Якщо стартовий час відкладається з будь-якої причини (наприклад, погодні 

умови, повільна гра іншої групи або очікування суддівського рішення), то дане 

Правило не буде порушено, якщо гравець буде знаходитися на стартовому місці 

готовим до гри в той момент, коли його група зможе почати гру. 

Штраф за порушення Правила 5.3a: Дискваліфікація, за винятком наступних 

трьох випадків: 

• Виняток 1 - Гравець прибуває до місця старту, готовим грати із 

запізненням не більше, ніж на п'ять хвилин: Гравець отримує Основний штраф, 

який застосовується на його першій лунці. 

• Виняток 2 - Гравець стартує раніше, але не більше ніж на п'ять хвилин: 

Гравець отримує Основний штраф, який застосовується на його першій лунці. 

• Виняток 3 - Комітет вважає, що стартувати гравцеві вчасно завадили 

виняткові обставини: Дане Правило не порушено і штрафу не буде. 

b. Коли раунд закінчується 

Раунд гравця закінчується: 

• У матчевій грі - коли результат матчу визначений згідно з Правилом 

3.2a (3) або (4). 



Правила Гольфу  Сторінка   48 
 

• У грі на рахунок ударів - коли гравець забиває м'яч у лунку на фінальній 

лунці (включаючи виправлення помилок, наприклад за Правилом 6.1 або 14.7b). 

Див. Правила 21.1e, 21.2e, 21.3e і 23.3b (коли раунд починається і 

закінчується в інших форматах гри на рахунок ударів і в Фор-бол). 

5.4 Гра в групі 

a. Матчева гра 

Під час раунду гравець і противник повинні грати кожну лунку в одній 

групі. 

b. Гра на рахунок ударів 

Під час раунду гравець повинен перебувати в групі, сформованій 

Комітетом, якщо тільки Комітет не погодить зміни в цій групі до чи після того, 

як це сталося. 

Штраф за порушення Правила 5.4: Дискваліфікація. 

5.5 Тренування під час раунду або під час зупинки гри 

a. Заборона на тренувальні удари під час гри на лунці 

Під час гри на лунці гравцеві не можна виконувати тренувальний удар по 

м'ячу, що знаходиться на гольф-полі чи поза ним. 

Тренувальними ударами не є: 

• Тренувальний свінг без наміру вдарити по м'ячу. 

• Повернення м'яча в тренувальну область або іншому гравцеві, коли це 

робиться з єдиною метою прояву люб'язності. 

• Удари, виконані гравцем при дограванні лунки, результат якої вже 

визначено. 
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b. Обмеження на виконання тренувальних ударів між двома лунками 

Між двома лунками гравцеві не можна виконувати тренувальні удари. 

Виняток - гравцеві дозволено тренувати пати та чіпи: Гравець може 

тренувати пати та чіпи в наступних зонах або поряд з ними: 

• паттінг-грін щойно завершеної лунки або на будь-якому тренувальному 

гріні (див. Правило 13.1e), та 

• в зоні-ті наступної лунки. 

Однак такі тренувальні удари не дозволяється виконувати з бункера і вони 

не повинні призводити до невиправданої затримки гри (див. Правило 5.6a). 

Див. Процедури Комітету, Розділ 8, Зразок Місцевого правила I-2 

(Комітет може прийняти Місцеве правило, яке забороняє тренувати пати та 

чіпи на паттінг-гріні щойно завершеної лунки або поряд з нею). 

c. Тренування під час припинення гри Комітетом чи при зупинці гри з іншої 

причини 

Коли гра припинена Комітетом або зупинена згідно з Правилом 5.7a, 

гравцеві не можна виконувати тренувальні удари, за винятком ударів: 

• Дозволених Правилом 5.5b, 

• що виконуються поза гольф-полем, та 

• що виконуються в будь-якому місці гольф-поля, дозволеному 

Комітетом. 

Якщо матч зупинений за угодою між гравцями і не буде відновлений того 

ж дня, то до відновлення гри гравці можуть тренуватися на гольф-полі без 

обмежень. 

Штраф за порушення Правила 5.5: Основний штраф. 
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Якщо порушення відбулося між двома лунками, то штраф застосовується 

на наступній лунці. 

5.6 Невиправдана затримка; Швидкий темп гри 

a. Невиправдана затримка гри 

Гравець не повинен невиправдано затримувати гру, як під час гри на лунці, 

так і між лунками. 

Гравцеві можуть бути дозволені невеликі затримки з певних причин, а 

саме: 

• Очікування гравцем допомоги від рефері або Комітету, 

• Травма або недуга гравця, чи 

• з іншої поважної причини. 

Штраф за порушення Правила 5.6a: 

• Штраф за перше порушення: Один штрафний удар. 

• Штраф за друге порушення: Основний штраф. 

• Штраф за третє порушення: Дискваліфікація. 

Якщо гравець невиправдано затримує гру між двох лунок, то штраф 

застосовується на наступній лунці. 

b. Швидкий темп гри 

Раунд гольфу слід грати в швидкому темпі. 

Кожному гравцеві слід розуміти, що від темпу його гри залежить, наскільки 

довго інші гравці будуть грати свої раунди, чи то гравці в його групі або в 

наступних групах. 

Гравцям рекомендується пропускати вперед групи, які грають швидше. 
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  (1) Рекомендації стосовно темпу гри. Гравцеві протягом раунду слід грати 

в швидкому темпі, не витрачаючи багато часу на: 

• Підготовку та виконання кожного удару, 

• Переміщення з одного місця в інше між ударами, та 

• Перехід до наступної  зони-ті  після завершення лунки. 

Гравцеві слід заздалегідь готуватися до свого наступного удару і бути 

готовим грати, коли настане його черга. 

Коли для гравця настає його черга грати: 

• Рекомендується, щоб гравець витрачав на виконання удару не більше 40 

секунд, з моменту, коли він може грати (або йому слід було б грати) і ніщо йому 

не заважає або не відволікає його, та 

• Гравцеві, як правило, слід (і це вітається) грати швидше рекомендованого 

часу. 

 (2) Поазчергова гра для підтримки темпу гри. Залежно від формату гри 

гравці періодично можуть грати позачергово, щоб сприяти темпу гри: 

• У матчевій грі гравці можуть погодитися на гру одного з них позачергою, 

щоб заощадити час (див. Правило 6.4a). 

• У грі на рахунок ударів гравці можуть грати «по готовності», проявляючи 

при цьому відповідальність і дотримуючись заходів безпеки (див. Виняток до 

Правила 6.4b). 

(3) Політика Комітету стосовно темпу гри. Щоб стимулювати швидкий 

темп гри і забезпечити його дотримання, Комітету слід прийняти Місцеве 

правило, що визначає Політику стосовно темпу гри. 

У такій Політиці може встановлюватися максимальний час на завершення 

раунду, однієї лунки або декількох лунок, на виконання удару, а також 

встановлення штрафів за недотримання такої Політики. 
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Див. Процедури Комітету, Розділ 5G (рекомендації стосовно змісту 

Політики стосовно темпу гри). 

5.7 Зупинка гри; відновлення гри 

a. Коли гравці можуть або повинні зупиняти гру 

Під час раунду гравцеві не можна зупиняти гру, за винятком таких ситуацій: 

• Гра зупиняється Комітетом. Всі гравці повинні зупинити гру, якщо 

Комітет припинив гру (див. Правило 5.7b). 

• Зупинка гри за угодою в матчевій грі. Гравці в матчевій грі можуть дійти 

згоди зупинити гру за будь-якої причини, за винятком випадків, коли це 

призведе до затримки змагання. Якщо вони погодилися зупинити гру, а потім 

один з гравців хоче її відновити, то дія даної угоди закінчюється і інший гравець 

повинен відновити гру. 

• Зупинка гри окремим гравцем через блискавку. Гравець може зупинити 

гру, якщо у нього є підстави вважати, що існує небезпека ураження блискавкою, 

але про це він повинен повідомити Комітету якомога швидше. 

Відхід з гольф-поля не вважається зупинкою гри. Затримка гравцем гри 

регламентується Правилом 5.6a, а не цим Правилом. 

Якщо гравець зупиняє гру з будь-якої причини, що не дозволяється цим 

Правилом, або не повідомляє Комітету про зупинку гри, коли це необхідно 

зробити, то гравець дискваліфікується. 

b. Що гравці повинні робити, коли Комітет припиняє гру 

Існує два варіанти припинення Комітетом гри з різними вимогами до 

того, коли гравці повинні зупиняти гру. 

(1) Негайне припинення (наприклад, коли існує безпосередня небезпека). 

Якщо Комітет оголошує про негайну зупинку гри, то всі гравці повинні одразу 

зупинити гру і до відновлення гри Комітетом їм не можна виконувати удари. 
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Комітету слід у чіткий спосіб повідомити гравців про негайну зупинку гри. 

Див. Процедури Комітету, Розділ 8, Зразок Місцевого правила J-1 

(рекомендовані способи, якими Комітет може повідомляти гравців про 

негайну та звичайну зупинку гри). 

c. Що гравці повинні робити, коли гра відновлюється 

(1) Де відновлювати гру. Гравець повинен відновити гру в тому місці на 

лунці, де вона була зупинена, або, якщо це сталося між двох лунок - з наступної 

зони-ті , навіть якщо гра відновлюється в інший день. 

(2) Коли відновлювати гру. Гравець повинен знаходитися на місці, 

вказаному в пункті (1) і бути готовим до гри: 

• У призначений Комітетом час відновлення гри, та 

• Гравець повинен відновити гру в цей час (і не раніше цього часу). 

Якщо з будь-якої причини виникає затримка з відновленням гри 

(наприклад, спочатку потрібно зіграти гравцям, що йдуть попереду групи, щоб 

звільнилася лунка), то це не вважатиметься порушенням даного Правила, якщо 

гравець буде знаходитися на місці, готовим до гри в той момент, коли у групи 

гравця з'явиться можливість відновити гру. 

Штраф за порушення Правила 5.7c: Дискваліфікація. 

Винятки, коли гравець не відновлює гру вчасно, але не підлягає 

дискваліфікації: винятки 1, 2 і 3 в Правилі 5.3a і Виняток до Правила 5.7b 

застосовуються також і в цій ситуації. 

d. Підняття м'яча, коли гра зупинена; Установка м'яча на попереднє місце і 

заміна м'яча при відновленні гри 

(1) Підняття м'яча при зупинці гри або до її відновлення. Коли гра на лунці 

зупинена згідно з цим Правилом, гравець може маркувати розташування свого 

м'яча і підняти його (див. Правило 14.1). 
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До або після відновлення гри: 

• Якщо м'яч гравця було піднято під час зупинки гри. Гравець повинен 

встановити початковий м'яч або інший м'яч на початкове місце (яке, якщо 

невідомо, повинно бути визначене приблизно) (див. Правило 14.2). 

• Якщо м'яч гравця не було піднято під час зупинки гри. Гравець може 

грати м'яч, як він лежить, або може маркувати розташування м'яча, підняти м'яч 

(див. Правило 14.1) і встановити цей м'яч або інший м'яч на початкове місце (див. 

Правило 14.2). 

У будь-якому з цих випадків: 

• Якщо положення м'яча було змінено в результаті підняття м'яча, то 

гравець повинен встановити на попереднє місце цей м'яч або інший м'яч, як це 

вказано в Правилі 14.2d. 

• Якщо положення м'яча було змінено після того, як м'яч був піднятий і до 

того, як він був встановлений на попереднє місце, то Правило 14.2d не 

застосовується: 

➢ Початковий м'яч або інший м'яч повинен бути встановлений на 

початкове місце (яке, якщо невідомо, повинно бути визначене приблизно) 

(див. Правило 14.2). 

➢ Якщо положення м'яча або інші умови, що впливають на удар, 

погіршилися протягом цього часу, застосовується Правило 8.1d. 

 (2) Що робити, якщо м'яч або маркер м’яча зрушені під час зупинки гри. 

Якщо м'яч гравця або маркер м’яча до відновлення гри були зрушені якимось 

чином (в тому числі природними силами), гравець повинен: 

• Встановити початковий м'яч або інший м'яч на початкове місце (яке, 

якщо невідомо, повинно бути визначене приблизно) (див. Правило 14.2), або 
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• Встановити маркер м’яча, щоб маркувати початкове місце, а потім 

встановити на це місце початковий м'яч або інший м'яч (див. Правила 14.1 та 

14.2). 

Якщо умови, що впливають на удар гравця, погіршилися під час зупинки 

гри, див. Правило 8.1d. 

Штраф за гру м'ячем з невірного місця, що є порушенням Правила 5.7d: 

Основний штраф згідно з Правилом 14.7a. 

Якщо в результаті однієї дії або взаємопов'язаних дій відбулося 

багаторазове порушення Правил, див. Правило 1.3c (4). 
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Правило 6 - Як грається лунка 

У Правилі 6 йдеться про те, як грати лунку, а саме - про спеціальні 

Правила гри, що застосовуються на початку гри на лунці в зоні-ті, про вимогу 

грати всю лунку одним м'ячем, за винятком випадків, коли дозволена його 

заміна, черга гри (яка важливіша в матчевій грі, ніж в грі на рахунок ударів) і 

про закінчення гри на лунці. 

6.1 Початок гри на лунці 

a. Коли починається гра на лунці 

Гравець починає гру на лунці, коли він виконує удар, щоб почати гру на ній. 

Гра на лунці почалася, навіть якщо цей удар був виконаний поза межами 

зони-ті (див. Правило 6.1b) або цей удар був скасований згідно з будь-яким 

Правилом. 

b. М'яч повинен бути зіграний у межах зони-ті  

Гравець повинен починати кожну лунку, граючи м'яч з будь-якого місця у 

межах зони-ті згідно з Правилом 6.2b. 

Якщо гравець, що починає лунку, зіграє м'яч поза межами зони-ті (в тому 

числі від невірних ті-маркерів, незалежно від того, розташовані вони на цій же 

лунці чи на інший): 

(1) Матчева гра. Штрафу не буде, а противник може скасувати цей удар: 

• Це повинно бути зроблено негайно і до того, як будь-який з гравців 

виконає наступний удар. Якщо противник скасовує удар, то він не може змінити 

своє рішення. 

• Якщо противник скасовує удар, гравець повинен відіграти м'яч у межах 

зони-ті  і черга виконувати удар як і раніше залишається за гравцем. 
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• Якщо противник не скасовує удар, то цей удар зараховується, а м'яч 

знаходиться у грі і повинен гратися, як він лежить. 

(2) Гра на рахунок ударів. Гравець отримує Основний штраф (два 

штрафних удари) і повинен виправити помилку, зігравши м'яч у межах зони-ті: 

• М'яч, зіграний поза межами зони-ті не знаходиться у грі. 

• Цей удар і всі інші удари до виправлення помилки (включаючи виконані 

удари і всі штрафні удари, отримані виключно протягом гри цим м'ячем) не 

зараховуються. 

• Якщо гравець не виправляє цю помилку до того, як виконає удар, щоб 

почати гру на іншій лунці, або, у випадку фінальної лунки раунду - до того, як 

здасть свою рахункову картку, гравець дискваліфікується. 

6.2 Гра м'ячем з зони-ті  

a. Коли застосовуються Правила для зони-ті  

Правило 6.2b включає спеціальні Правила для зони-ті, які застосовуються 

щоразу, коли гравцеві наказано або дозволено грати з зони-ті, в тому числі, 

коли: 

• Гравець починає гру на лунці (див. Правило 6.1), 

• Гравець грає повторно з зони-ті згідно з Правилом (див. Правило 14.6), 

або 

• М'яч гравця знаходиться у грі в зоні-ті після удару або після того, як 

гравець скористався реліфом. 

Це Правило застосовується лише до зони-ті, з якої гравець повинен 

починати гру на лунці, яку він грає, але не до інших ділянок ті, що знаходяться на 

гольф-полі (незалежно від того стосуються вони цієї лунки або до іншої). 
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b. Правила зони-ті  

(1) Коли м'яч знаходиться в зоні-ті. 

• М'яч знаходиться в зоні-ті, коли будь-яка його частина торкається будь-

якої частини зони-ті  або нависає над нею. 

• При виконанні удару по м'ячу, що знаходиться в зоні-ті, гравець може 

стояти поза межами зони-ті. 

 

(2) М'яч може бути підчеплений або зіграний з поверхні землі. М'яч 

повинен бути зіграний: 

• З підставки-ті, що розміщується в землю або на її поверхні, чи 

• Безпосередньо з поверхні землі. 

В цілях застосування цього Правила в поняття «земля» включається пісок 

або інший природний матеріал, на який встановлюється м'яч або підставка-ті. 
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Гравцеві не можна виконувати удар по м'ячу, встановленому на підставку-

ті, яка не відповідає вимогам, або по м'ячу підчепленому будь-яким способом, 

що не дозволений цим Правилом. 

Штраф за порушення Правила 6.2b (2): 

• Штраф за перше порушення, що сталося в результаті однієї дії або 

взаємопов'язаних дій: Основний штраф. 

• Штраф за друге порушення, не пов'язане з першим порушенням: 

Дискваліфікація. 

  (3) Деякі умови в зоні-ті можна покращувати. До виконання удару 

гравець може здійснювати наступні дії в зоні-ті з метою поліпшити умови, що 

впливають на удар (див. Правило 8.1b (8)): 

• Змінювати поверхню зони-ті (наприклад, створювати поглиблення 

ключкою або ногою), 

• Переміщати, загинати або рвати траву, бур'яни або інші природні об'єкти, 

які закріплені або ростуть на поверхні зони-ті, 

• Прибирати або придавлювати пісок і грунт в зоні-ті, та 

• Прибирати росу іній і воду в зоні-ті. 

Але гравець отримує Основний штраф, якщо він виконує будь-які інші дії з 

метою поліпшити умови, що впливають на удар та будуть порушувати Правило 

8.1a. 

 (4) Обмеження на переміщення ті-маркерів при грі з зони-ті. 

• Розташування маркерів встановлюється Комітетом для визначення 

кожної зони-ті і вони повинні бути розташовані на одному місці для всіх гравців, 

що грають з цієї зони-ті. 
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• Якщо гравець покращує умови, що впливають на удар, тим, що 

переміщує такі ті-маркери до того, як зіграє з зони-ті, то він отримує Основний 

штраф за порушення Правила 8.1a (1). 

У всіх інших ситуаціях ті-маркери вважаються звичайними рухливими 

перешкодами і можуть бути переміщені, як це дозволяється в Правилі 15.2. 

  (5) М'яч не перебуває у грі, поки не виконано удар. Коли гравець починає 

лунку або повторно грає з зони-ті згідно з будь-яким Правилом і незалежно від 

того, піднятий м'яч над землею чи знаходиться на землі: 

• М'яч не перебуває у грі до тих пір, поки гравець не виконає по ньому 

удар, та 

• М'яч без штрафу може бути піднятий або переміщений до виконання 

удару. 

Якщо встановлений на підставку-ті м'яч падає з неї або гравець зіштовхує 

з неї м'яч до виконання удару, то м'яч може бути знову встановлений на 

підставку-ті в будь-якому місці зони-ті без штрафу. 

Однак, якщо гравець виконує удар по м'ячу в момент його падіння або 

після того, як м'яч впав, то штрафу не буде, цей удар зараховується і цей м'яч 

знаходиться в грі. 

  (6) Якщо м'яч в грі лежить у зоні-ті. Якщо м'яч гравця знаходиться в 

межах зони-ті після удару (наприклад, гравець вдарив по м'ячу, встановленому 

на підставці-ті, але промахнувся) або після використання реліфу, гравець може: 

• Підняти або пересунути цей м'яч без штрафу (див. Правило 9.4b, Виняток 

1), та 

• Зіграти цей м'яч або інший м'яч з будь-якого місця зони-ті з підставки-

ті або з поверхні землі відповідно до пункту (2), в тому числі, зіграти м'яч, як він 

лежить. 
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Штраф за гру м'ячем з невірного місця, що порушує Правило 6.2b (6): 

Основний штраф згідно з Правилом 14.7a. 

Якщо в результаті однієї дії або взаємопов'язаних дій відбулося 

багаторазове порушення Правил, див. Правило 1.3c (4). 

6.3 М'яч, який використовується для гри на лунці 

Лунка грається послідовністю ударів, що виконуються з зони-ті до 

паттінг-гріну і до потрапляння в лунку. Починаючи з удару в зоні-ті і до 

закінчення лунки, гравець у більшості випадків повинен грати одним м'ячем. 

Гравець отримує штраф, якщо виконує удар по невірному м'ячу або по 

заміщеному  м'ячу, коли заміна не дозволена Правилами. 

a. Забити в лунку той самий м'яч, який був зіграний з зони-ті 

Гравець може починати гру на лунці з зони-ті будь-яким м'ячем, що 

відповідає вимогам і може замінювати м'ячі між лунками. 

Гравець повинен забити в лунку той самий м'яч, який був зіграний з зони-

ті, за винятком випадків, коли: 

• Цей м'яч був втрачений або зупинився за межами гольф-поля, або 

• Гравець замінив цей м'яч (незалежно від того, чи було це дозволено). 

Гравець повинен поставити ідентифікаційну позначку на м'яч, яким він буде 

грати (див. Правило 7.2). 

b. Заміна м'яча під час гри на лунці 

(1) Коли гравцеві дозволяється і коли не дозволяється заміна свого м'яча. 

Деякі Правила дозволяють гравцеві зробити заміну м'яча, який він використовує 

для гри на лунці, а інші Правила не дозволяють: 

• При використанні реліфу згідно з Правилом, включаючи випадки як 

вкидання м'яча, так і випадки установки м'яча (наприклад, коли м'яч не 
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залишається в області реліфу, або при використанні реліфу на паттінг-гріні), 

гравець може використовувати як початковий м'яч, так і інший м'яч (Правило 

14.3a), 

• Коли гравець грає повторно з місця виконання попереднього удару, він 

може використовувати як початковий м'яч, так і інший м'яч (Правило 14.6) і 

• Коли гравець встановлює м'яч на попереднє місце, йому не дозволяється 

заміняти м'яч і він повинен використовувати початковий м'яч, з певними 

винятками (Правило 14.2a). 

  (2) Заміщаючий м'яч стає м'ячем у грі. Якщо гравець замінює свій м'яч і 

вводить в гру інший м'яч (див. Правило 14.4): 

• Початковий м'яч більше не є м'ячем у грі, навіть якщо він знаходиться в 

стані спокою на гольф-полі. 

• Це відноситься навіть до ситуації, в якій гравець: 

➢ замінив свій початковий м'яч, коли це не було дозволено 

Правилами (незалежно від того, чи усвідомлював він факт заміни), чи 

➢ встановив на попереднє місце, вкинув або встановив заміщений 

м'яч (1) в невірному місці, (2) неправильним способом або (3) з 

використанням процедури, яка не застосовується. 

• Як виправити помилку до виконання удару по заміщаючому м'ячу, див. 

Правило 14.5. 

Якщо початковий м'яч гравця не був знайдений і гравець ввів до гри інший 

м'яч, використовуючи реліфу удар і відстань  (див. Правила 17.1d, 18.1, 18.2b і 

19.2a), або гравець діяв відповідно до чинного Правила стосовно наявності 

знання або впевненості що з м'ячем відбулася певна подія (див. Правила 6.3c, 

9.6, 11.2c, 15.2b, 16.1e і 17.1c): 

• Гравець повинен продовжити гру використовуючи заміщаючий м'яч, та 
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• Гравцеві не можна грати початковим м'ячем, навіть якщо він був 

знайдений на гольф-полі до закінчення трихвилинного періоду пошуку (див. 

Правило 18.2a (1)). 

(3) Виконання удару по неправомірно заміщеному м'ячу. Якщо гравець 

виконує удар по неправомірно заміщеному м'ячу: 

• Гравець отримує Основний штраф. 

• У грі на рахунок ударів гравець повинен дограти лунку неправомірно 

заміщаючим м'ячем. 

Якщо в результаті однієї дії або взаємопов'язаних дій відбулося 

багаторазове порушення Правил, див. Правило 1.3c (4). 

c. Невірний м’яч 

(1) Виконання удару по невірному м'ячу. Гравцеві не можна виконувати 

удар по невірному м'ячу. 

Виняток - м'яч, що знаходиться в русі у воді: Штрафу не буде, якщо 

гравець виконує удар по невірному м'ячу, який рухається в воді в штрафній зоні 

або в тимчасовій воді: 

• Цей удар не зараховується, та 

• Гравець повинен виправити помилку згідно з Правилами, зігравши 

вірним м'ячем з його початкового місця або використавши реліф згідно з 

Правилами. 

Штраф за гру невірним м’ячем при порушенні Правила 6.3c (1): Основний 

штраф. 

У матчевій грі: 

• Якщо гравець і противник під час гри на лунці зіграють м'ячами один 

одного, то перший з них, хто виконав удар по невірному м'ячу, отримує 

Основний штраф (програш лунки). 
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• Якщо ви не впевнені, який з невірних м'ячів був зіграний першим, то 

штрафу не буде і лунка повинна бути дограна з обміном м'ячами. 

У грі на рахунок ударів гравець повинен виправити помилку, продовживши 

гру початковим м'ячем, зігравши його, як він лежить, або скориставшись 

реліфом згідно з Правилами: 

• Удар, виконаний по невірному м'ячу і всі інші удари до виправлення 

помилки (включаючи виконані удари і штрафні удари, які були отримані 

виключно при грі цим м'ячем) не зараховуються. 

• Якщо гравець не виправляє помилку до того, як виконає удар, щоб 

почати гру на іншій лунці, або, у випадку фінальної лунки раунду - до здачі своєї 

рахункової картки, то гравець дискваліфікується. 

(2) Що робити, якщо інший гравець зіграв м'ячем гравця, як невірним 

м’ячем. Якщо точно відомо або є впевненість, що інший гравець зіграв м'ячем 

гравця, як невірним м’ячем, гравець повинен встановити початковий м'яч або 

інший м'яч на початкове місце (яке, якщо невідомо, повинно бути визначено 

приблизно) (див. Правило 14.2). 

Це застосовується незалежно від того, знайдений початковий м'яч чи ні. 

d. Коли гравець може грати декількома м'ячами одночасно 

Гравцеві дозволяється грати на лунці декількома м'ячами одночасно, 

тільки коли він: 

• Грає тимчасовим м’ячем (який або стане м'ячем у грі, або гра ним буде 

припинена, що передбачено правилом 18.3c), чи 

• Грає двома м'ячами в грі на рахунок ударів, щоб виправити можливе 

серйозне порушення при грі з невірного місця (див. Правило 14.7с) або коли 

гравець сумнівається в правильності застосування процедури (див Правило 20.1с 

(3)). 
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6.4 Порядок гри на лунці  

У Правилі 6.4 йдеться про порядок гри в ході гри на лунці. Порядок гри з 

зони-ті залежить від того, кому надана честь зіграти першим, а після цього 

визначається тим, чий м'яч знаходиться далі від лунки. 

➢ У матчевій грі порядок гри має принципове значення; якщо гравець 

грає поза чергою, то його противник може скасувати цей удар і тоді гравцеві 

доведеться грати повторно. 

➢ У грі на рахунок ударів за гру поза чергою штрафу не буде і гравцям 

дозволяється та рекомендується грати «по готовності», тобто грати поза 

чергою, але безпечно і обачно. 

a. Матчева гра 

(1) Порядок гри. Гравець і противник повинні грати у такому порядку: 

• Початок гри на першій лунці. На першій лунці честь зіграти першим 

визначається стартовим розподілом, який готується Комітетом, а у випадку 

його відсутності - за згодою або жеребкуванням (наприклад, підкиданням 

монети). 

• Початок гри на інших ланках. 

➢ Гравець, який виграв лунку, має честь зіграти першим у наступній 

зоні-ті. 

➢ Якщо лунка була зіграна унічию, то честь зіграти першим 

зберігається за тим, у кого вона була в попередній зоні-ті. 

➢ Якщо гравець своєчасно запросив суддівське рішення (див. 

Правило 20.1b) і воно ще не було винесено Комітетом, але може 

вплинути на те, у кого буде честь зіграти першим на наступній лунці, то 

честь зіграти першим визначається за згодою або жеребкуванням. 
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• Після того, як обидва гравці почали гру на лунці. 

➢ Першим грається м'яч, який знаходиться далі від лунки. 

➢ Якщо м'ячі знаходяться на однаковій відстані від лунки або їх 

відносна відстань невідома, то м'яч, що грається першим, визначається за 

згодою або жеребкуванням. 

(2) Противник може скасувати удар гравця, виконаний поза чергою. 

Якщо гравець грає в чергу противника, то штрафу не буде, але противник може 

скасувати цей удар: 

• Це повинно бути зроблено негайно і до того, як будь-який з гравців 

виконає наступний удар. Якщо противник скасовує удар, то він не може змінити 

своє рішення. 

• Якщо противник скасував удар, то гравець повинен, коли настане його 

черга, зіграти м'яч з місця, звідки був виконаний цей удар (див. Правило 14.6). 

• Якщо супротивник не скасував удар, то цей удар зараховується, м'яч 

знаходиться в грі і повинен гратися, як він лежить. 

Виняток - Гра поза чергою за угодою для економії часу: Щоб заощадити 

час: 

• Гравець може запропонувати противнику зіграти поза чергою або може 

погодитися з пропозицією противника зіграти поза чергою. 

• Якщо противник потім виконає удар поза чергою, то гравець втрачає 

право скасувати цей удар. 

Див. Правило 23.6 (порядок гри в форматі Фор-бол). 
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b. Гра на рахунок ударів 

(1) Звичайний порядок гри. 

• Початок гри на першій лунці. Честь зіграти першим з першої зони-ті 

визначається стартовим розподілом, який готується Комітетом, а у випадку 

його відсутності - угодою або жеребкуванням (наприклад, підкиданням монети). 

• Початок гри на всіх інших лунках. 

➢ Гравець групи з найменшим грос-рахунком на лунці має честь 

зіграти першим з наступної зони-ті; гравець з другим меншим рахунком 

гратиме наступним і так далі. 

➢ Якщо кілька гравців зіграли лунку з однаковим рахунком, то їм 

слід грати в тій же послідовності, що і з попередньої зони-ті. 

➢ Честь зіграти першим визначається грос-рахунком, навіть в 

змаганнях з урахуванням гандикапу. 

• Після того, як всі гравці почали лунку. 

➢ М'яч, що знаходиться далі від лунки, грається першим. 

➢ Якщо два або кілька м'ячів знаходяться на однаковій відстані від 

лунки, або їх відносна відстань невідома, то м'яч, що грається першим, 

визначається за згодою або жеребкуванням. 

Якщо гравець зіграє поза чергою, то штрафу не буде, за винятком випадку, 

коли двоє або кілька гравців домовилися грати поза чергою, щоб надати одному 

з них перевагу; тоді кожен з них отримує Основний штраф (два штрафні удари). 

  (2) Гра поза чергою: безпечно і обачно (гра по готовності). Гравцям 

дозволяється і рекомендується грати поза чергою, але проявляючи при цьому 

відповідальність і дотримуючись заходів безпеки, наприклад, коли: 
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• Двоє або кілька гравців погоджуються грати поза чергою для зручності 

або економії часу,  

• М'яч гравця зупиняється дуже близько до лунки і гравець хоче забити 

м'яч у лунку, або 

• Гравець готовий і має можливість зіграти раніше іншого гравця, якому 

слід грати при звичайній черзі у грі згідно з пунктом (1), за умови, що гра поза 

чергою не призводить до небезпеки, не відволікає будь-якого іншого гравця або 

не заважає його грі. 

Однак, якщо гравець, якому слід грати згідно з пунктом (1), готовий і має 

можливість зіграти і при цьому показує, що він хоче зіграти першим, то в 

більшості випадків іншим гравцям слід почекати, поки він не зіграє. 

Гравцеві не слід грати поза чергою, щоб отримати перевагу над іншими 

гравцями. 

c. Якщо гравцеві необхідно зіграти тимчасовий м’яч або інший м'яч в зоні-ті 

В цьому випадку гравцеві слід грати свій тимчасовий м’яч або інший м'яч в 

зоні-ті після того, як всі інші гравці цієї групи виконали свої перші удари на лунці. 

Якщо кілька гравців будуть грати тимчасові м'ячі або інші м'ячі в зоні-ті, то 

черга у грі буде такою ж, якою вона була раніше. 

Якщо Тимчасовий м’яч або інший м'яч зіграний поза чергою - див. Правила 

6.4а (2) і 6.4b. 

d. Якщо гравець використовує реліф або грає тимчасовий м’яч не в зоні-ті, а з 

інших зон гольф-поля 

Порядок гри згідно з Правилами 6.4a (1) і 6.4b (1) у цих двох ситуаціях буде 

наступною: 

(1) Використання реліфу, щоб зіграти м'яч з іншого місця, відмінного від 

того, на якому він лежить. 
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• Коли гравець розуміє, що йому наказано використовувати реліф удар і 

відстань. Порядок гри для цього гравця визначається місцем виконання його 

попереднього удару. 

• Коли у гравця є вибір, грати м'яч, як він лежить чи скористатися 

реліфом. 

➢ Порядок гри для цього гравця визначається місцем, де лежить 

початковий м'яч (яке, якщо невідомо, повинно бути визначене приблизно) 

(див. Правило 14.2). 

➢ Це стосується навіть того випадку, коли гравець вже вирішив 

використовувати реліф удар і відстань або вирішив використовувати реліф, 

щоб зіграти з іншого місця, відмінного від того, де лежить початковий м'яч 

(наприклад, коли початковий м'яч знаходиться в штрафній зоні або м'яч 

визнано неграючим). 

 (2) Гра тимчасовим м’ячем. Гравцеві необхідно зіграти тимчасовий м’яч 

одразу після виконання попереднього удару і до того, як будь-хто інший зіграє 

м'яч, за винятком випадків: 

• Коли гравець починає гру на лунці в зоні-ті (див. Правило 6.4С), чи 

• Коли гравець ще не прийняв рішення про гру тимчасовим м’ячем (в 

цьому випадку, після рішення гравця зіграти тимчасовий м’яч порядок гри 

визначається місцем, з якого був виконаний попередній удар). 

6.5 Завершення гри на лунці 

Гравець завершує гру на лунці: 

• У матчевій грі тоді, коли: 

➢ гравець забиває м'яч у лунку або йому поступаються його наступним 

ударом, або 
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➢ результат цієї лунки визначено (наприклад, коли противник 

поступається лункою, коли рахунок противника на цій лунці менший, ніж міг би 

бути у гравця або, коли гравець чи противник отримує Основний штраф 

(програш лунки). 

• У грі на рахунок ударів - коли гравець забиває м'яч у лунку згідно з Правилом 

3.3c. 

Див. Правила 21.1b (1), 21.2b (1), 21.3b (1) та 23.3c (коли гравець завершує 

гру на лунці в інших форматах гри на рахунок ударів або в форматі Фор-бол) 
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III. Гра м'ячем (Правила 7-11) 

Правило 7 - Пошук м'яча: знаходження і ідентифікація м'яча 

Правило 7 дозволяє гравцеві після кожного удару здійснювати необхідні 

дії для коректного пошуку свого м'яча в грі. 

➢ Але гравцеві необхідно бути обережним, оскільки, якщо його надмірні 

дії призведуть до поліпшення умов, які впливають на його наступний удар, то 

він отримає штраф. 

➢  Якщо гравець, намагаючись знайти та ідентифікувати м'яч, 

випадково зрушить його з місця, то гравець не отримує штраф, але м'яч 

повинен бути встановлений на початкове місце. 

a. Гравець може здійснювати необхідні дії, щоб знайти та ідентифікувати м'яч 

Гравець несе відповідальність за знаходження свого м'яча у грі після 

кожного удару. 

Гравець може шукати м'яч, використовуючи для його виявлення та 

ідентифікації необхідні дії, наприклад: 

•  Порпатися у піску і воді, та 

• Загинати траву, кущі, гілки дерев та інші зростаючі або закріплені 

природні об'єкти, а також ламати такі об'єкти (але тільки, якщо таке ламання є 

наслідком необхідних дій для виявлення та ідентифікації м'яча). 

Якщо такі необхідні дії в рамках коректного пошуку поліпшать умови, що 

впливають на удар, то: 

• Штрафу згідно з Правилом 8.1 немає, якщо поліпшення відбулося у ході 

коректного пошуку. 
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• Але якщо покращення стало результатом дій, що перевищують дії 

необхідні для коректного пошуку, то гравець отримує Основний штраф за 

порушення Правила 8.1. 

Намагаючись знайти та ідентифікувати м'яч, гравець може видаляти вільні 

перешкоди, як це дозволено Правилом 15.1 і рухомі перешкоди, як це дозволено 

Правилом 15.2. 

b. Що робити, якщо пісок, що впливає на положення м'яча гравця, був 

переміщений під час пошуку м'яча або його ідентифікації 

• Гравець повинен відтворити початкове положення м'яча в піску, проте, 

якщо м'яч був повністю покритий піском, то гравець може залишити невелику 

частину м'яча видимою. 

• Якщо гравець зіграє м'яч, не відновивши його початкове положення, то 

гравець отримує Основний штраф. 

7.2 Як ідентифікувати м'яч 

М'яч гравця, який знаходиться в стані спокою, може бути ідентифікований 

одним із таких способів: 

• Гравець чи хтось інший бачив, що м’яч зупинився при обставинах, які не 

залишають сумнівів, що цей м'яч належить гравцеві. 

• На м'ячі видно ідентифікаційну мітку гравця (див. Правило 6.3а). 

• В області, де імовірно знаходиться м'яч гравця, знайдено м'яч того ж 

виробника, тієї ж моделі, з тим же номером і в тому ж стані, що і м'яч гравця, 

(проте цей спосіб не застосовується, якщо в цій області знаходиться ідентичні 

м'ячі і неможливо визначити, який з м'ячів належить гравцеві). 

Якщо тимчасовий м’яч гравця не відрізняється від його початкового м'яча, 

див. Правило 18.3c (2). 
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7.3 Підняття м'яча для ідентифікації 

Якщо м'яч імовірно є м'ячем гравця, але його не можна ідентифікувати в 

тому положенні, в якому він лежить: 

• Гравець може підняти цей м'яч для ідентифікації (або повернути його), 

проте: 

• Місцезнаходження м'яча має бути спочатку замарковане, а м'яч не 

можна очищати в більшій мірі, ніж це необхідно для його ідентифікації (крім 

випадків на паттінг-гріні) (див. Правило 14.1). 

Якщо піднятий м'яч належить гравцеві чи є м'ячем іншого гравця, то цей 

м'яч повинен бути встановлений на початкове місце (див. Правило 14.2). 

Якщо гравець згідно з цим Правилом піднімає свій м'яч без необхідності 

його ідентифікувати (за винятком випадків на паттінг-гріні, де гравець може 

піднімати м'яч згідно з Правилом 13.1b), а також не маркує розташування м'яча 

до його підняття чи очищає м'яч, коли це не дозволено, гравець отримує один 

штрафний удар. 

Штраф за гру неправомірно заміщеним м'ячем або за гру м'ячем з 

невірного місця, що порушує Правило 7.3: Основний штраф згідно з Правилом 

6.3b чи 14.7a. 

Якщо в результаті однієї дії або взаємопов'язаних дій відбулося 

багаторазове порушення Правил, то див. Правило 1.3c (4). 

7.4 М'яч випадково зрушений під час його пошуку або ідентифікації 

Штрафу не буде, якщо м'яч гравця випадково зрушений гравцем, 

противником чи будь-ким іншим під час пошуку м'яча або його ідентифікації. 

В цьому випадку м'яч повинен бути встановлений на початкове місце (яке, 

якщо невідомо, повинно бути визначене приблизно) (див. Правило 14.2). У 

цьому випадку: 
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• Якщо м'яч лежав на нерухомій перешкоді, невід'ємному об'єкті гольф-

поля, граничному об'єкті чи зростаючому або закріпленому природному об'єкт, 

під ним або впритул до нього, то цей м'яч повинен бути розташований на 

початкове місце на об'єкті, під ним або впритул до нього (див. Правило 14.2c). 

• Якщо м'яч був покритий піском, то початкове положення м'яча має бути 

відтворено, а м'яч повинен бути встановлений в це положення (див. Правило 

14.2d (1)). Але при цьому можна залишити невелику частину м'яча видимою. 

Див. Також Правило 15.1a (обмеження на навмисно видалення деяких 

вільних перешкод перед розташуваням м'яча на початкове місце). 

Штраф за порушення Правила 7.4: Основний штраф. 
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Правило 8 - Гольф-поле грається, як воно є 

У Правилі 8 встановлюється основний принцип гри: «грати гольф-поле, 

як воно є». Після того, як м'яч гравця зупинився, гравцеві в загальному випадку 

необхідно прийняти як даність умови, що впливають на наступний удар і не 

покращувати їх до виконання удару. Однак гравець може виконувати необхідні 

дії, навіть якщо вони приведуть до поліпшення зазначених умов. При деяких 

обставинах ці умови можуть бути відновлені без штрафу після того, як вони 

були покращені або погіршені. 

8.1 Дії гравця, які покращують умови, що впливають на удар 

Щоб дотримувався принцип «грати гольф-поле, як воно є», це Правило 

обмежує гравця в діях стосовно поліпшення будь-якого з нижченаведених «умов, 

що впливають на удар» (в будь-якому місці гольф-поля або поза ним) стосовно 

наступного удару гравця: 

• Положення м'яча гравця, що знаходиться в стані спокою, 

• Область запланованої стійки гравця, 

• Область запланованого свінгу гравця, 

• Лінії гри гравця, та 

• Область реліфу, де гравець буде вкидати або розміщати м'яч. 

Це Правило застосовується до дій, як під час раунду, так і під час зупинки 

гри згідно з Правилом 5.7a. 

Воно не поширюється на: 

• Вилучення вільних перешкод або рухомих перешкод, що дозволяється в 

межах, передбачених Правилом 15, або 

• Дії, вчиненої в той час, коли м'яч гравця знаходиться у русі, що 

регламентується Правилом 11. 
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a. Дії, які не дозволяються 

За винятком обмеженого переліку дій, дозволених Правилами 8.1b, с та d 

гравцеві не дозволяється здійснювати будь-які з нижчеперелічених дій, якщо 

вони покращують умови, що впливають на удар: 

(1) Переміщати, згинати чи ламати будь-які: 

• Зростаючі або закріплені природні об'єкти, чи 

• Нерухомі перешкоди, невід'ємні об'єкти гольф-поля або граничні об'єкти, 

чи 

• Ті-маркери в зоні-ті при грі м'ячем з цієї зони-ті . 

(2) Переміщати вільну перешкоду або рухому перешкоду в певну позицію 

(наприклад, конструювати стійку або покращувати лінію гри). 

(3) Змінювати поверхню землі, в тому числі: 

• Вкладати дівот в поглиблення від дівот, 

• Видаляти або придавлювати повернуті на місце дівот чи інші шматки 

дерну, або 

• Створювати чи усувати поглиблення, вм'ятини або нерівності поверхні. 

(4) Пересувати або придавлювати пісок або розсипаний грунт. 

(5) Видаляти росу іній або воду. 

Штраф за порушення Правила 8.1a: Основний штраф. 

b. Дозволені дії 

При підготовці або виконанні удару гравець може без штрафу здійснювати 

одну з таких дій, навіть якщо в результаті цього будуть покращені умови, що 

впливають на удар: 
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(1) Коректно шукати свій м'яч, здійснюючи необхідні дії для його 

виявлення та ідентифікації (див. Правило 7.1а). 

(2) Здійснювати необхідні дії для видалення вільних перешкод (див. 

Правило 15.1) і рухомих перешкод (див. Правило 15.2). 

(3) Здійснювати необхідні дії при маркуванні м'яча, а також при піднятті та 

встановленні його на попереднє місце згідно з Правилами 14.1 і 14.2. 

(4) Злегка ставити ключку на землю безпосередньо перед м'ячем або 

безпосередньо за ним. 

Але при цьому не дозволяється: 

•    Притискати ключку до землі, або 

• Торкатися ключкою піску безпосередньо перед м'ячем або 

безпосередньо за ним, коли м'яч лежить в бункері (див. Правило 12.2b (1)). 

(5) Сильно натискати ногами приймаючи стійку, в тому числі, занурювати 

ноги в пісок або пухкий грунт в розумних межах. 

(6) Коректно приймати стійку, здійснюючи необхідні дії, щоб наблизитися 

до м'яча і прийняти стійку. 

Але при цьому: 

• У гравця немає права на прийняття звичайної стійки або виконання 

звичайного свінгу, та 

• У кожній конкретній ситуації гравець повинен діяти так, щоб він 

мінімально торкався навколишнього середовища. 

(7) Виконувати удар або замах для виконання удару. 

Однак, якщо м'яч лежить в бункері, то дотик до піску в бункері при замаху 

заборонено згідно з Правилом 12.2b (1) 
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(8) В зоні-ті: 

• Встановлювати підставку-ті в землю або на поверхні землі (див. 

Правило 6.2b (2)), 

• Рухати, нахиляти або ламати будь-які об'єкти, що ростуть або закріплені 

(див. Правило 6.2b (3)), та 

• Змінювати поверхню землі в зоні-ті, прибирати чи притоптувати пісок 

або грунт, видаляти росу, іній або воду (див. Правило 6.2b (3)) 

(9) У бункері - розрівнювати пісок з метою догляду за гольф-полем після 

того, як зіграний з бункера м'яч знаходиться поза цим бункером (див. Правило 

12.2b (3)). 

(10) На паттінг-гріні - видаляти пісок і розсипний грунт, а також усувати 

пошкодження (див. Правило 13.1c). 

(11) Переміщати природні об'єкти, щоб дізнатися закріплені вони чи ні. 

Але якщо виявиться, що такий об'єкт закріплений або зростає, то він 

повинен залишатися закріпленим і повинен бути повернений в початкове 

положення, наскільки це можливо. 

c. Уникнення штрафу шляхом відновлення умов, поліпшених при порушенні 

Правил 8.1a (1) чи 8.1a (2) 

Якщо гравець поліпшив умови, що впливають на удар, тим, що перемістив, 

зігнув або зламав об'єкт порушуючи Правило 8.1a (1) або перемістив об'єкт в 

певну позицію порушуючи Правило 8.1a (2): 

• Штрафу не буде, якщо до виконання наступного удару гравець усуне це 

поліпшення, відновивши умови до попереднього стану за допомогою 

вказаних способів у пункті (1) або (2). 
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• Однак, якщо гравець покращує умови, що впливають на удар, 

здійснюючи будь-які інші дії, що описані в Правилах 8.1a (3) - (5), то він не 

зможе уникнути штрафу, навіть відновивши початкові умови. 

(1) Як відновлювати умови, які були покращені за допомогою 

переміщення, згинання та ламанням об'єкту. До виконання удару гравець має 

можливість уникнути штрафу за порушення Правила 8.1a (1), якщо відновить 

об'єкт якомога точніше до його початкового стану, так щоб було усунено 

поліпшення, яке порушує Правило, наприклад, зробити наступні дії: 

• Повернути на місце граничний об'єкт (наприклад, граничний кілочок), 

який був вилучений чи повернути в початкове положення граничний об'єкт, 

кут нахилу якого був змінений, або 

• Повернути в початкове положення гілку дерева, траву або нерухому 

перешкоду після того, як їх стан був змінений . 

Однак гравець не зможе уникнути штрафу: 

• Якщо поліпшення не було усунуто (наприклад, граничний об'єкт або гілка 

були істотно зігнуті або зламані, так що стало неможливим повернути їх в 

початкове положення), або 

• Якщо при відновленні стану використовується будь-що крім початкового 

об'єкту, наприклад: 

➢ використовується інший або додатковий об'єкт (наприклад інший 

кілочок встановлений в отвір, з якого був вилучений граничний кілочок, 

або прив'язувати переміщену гілку, щоб вона залишалася в певному 

положенні), або 

➢ використовуються інші матеріали, щоб виправити стан 

початкового об'єкту (наприклад, перемотувати стрічкою зламаний 

граничний об'єкт або зламану гілку). 
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 (2) Як відновити умови, які були покращені переміщенням об'єкту в 

певну позицію. До виконання удару гравець може уникнути штрафу за 

порушення Правила 8.1a (2), якщо поверне на місце об'єкт, який був 

переміщений в певну позицію. 

d. Відновлення умов, що погіршилися після того, як м'яч зупинився 

Якщо умови, що впливають на удар, були погіршені після того, як м'яч 

гравця зупинився: 

(1) Коли відновлення погіршених умов дозволено. Якщо умови, що 

впливають на удар, були погіршені будь-якою (крім гравця) людиною, або 

твариною, або штучним предметом, то гравець згідно з Правилом 8.1а може без 

штрафу: 

• Відновити початкові умови настільки, наскільки це можливо. 

• Маркувати розташування м'яча, підняти, очистити і встановити м'яч на 

початкове місце (див. Правила 14.1 та 14.2), якщо такі дії виправдані для 

відновлення початкових умов або якщо щось потрапило на м'яч під час 

погіршення умов. 

• У випадку, якщо погіршені умови не можуть бути легко відновлені, то - 

підняти м'яч і встановити його на найближче місце (не ближче до лунки), 

яке (1) має найбільш схожі умови, що впливають на удар, (2) знаходиться в 

межах однієї довжини ключки від початкового місця і (3) знаходиться в тій 

же зоні гольф-поля, що і це місце. 

Виняток - Положення м'яча погіршується під час або після підняття м'яча 

чи його зсуву і до того, як м'яч був переміщений: Ця ситуація регламентується 

Правилом 14.2d; але якщо погіршення стану відбулося, коли гра була зупинена і 

м'яч піднято, то тоді застосовується це Правило. 

(2) Коли відновлення погіршених умов заборонено. Якщо умови, що 

впливають на удар, були змінені гравцем або природним об'єктом чи силами 
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природи, такими як вітер або вода, гравцеві не можна покращувати ці умови, що 

порушуватиме Правило 8.1а (за винятком випадків, дозволених Правилами 8.1c 

(1), 8.1c (2) та Правилом 13.1c). 

Штраф за гру неправомірно заміщеному ним м'ячем або за гру м'ячем з 

невірного місця, що порушує Правило 8.1d: Основний штраф згідно з 

Правилами 6.3b або 14.7a. 

Якщо в результаті однієї дії або взаємопов'язаних дій відбулося 

багаторазове порушення Правил, то див. Правило 1.3c (4). 

Див. Правило 22.2 (в форматі Форсом будь-який з партнерів може діяти в 

інтересах сторони, а дії партнера прирівнюються до дій гравця); Правило 23.5 (в 

форматі Фор-бол будь-який з партнерів може діяти в інтересах сторони, а дії 

партнера стосовно м'яча гравця або спорядження гравця прирівнюються до дій 

гравця). 

8.2 Навмисні дії гравця спрямовані на зміну інших фізичних умов з 

метою вплинути на власний м'яч гравця, що знаходиться в стані 

спокою або на майбутній удар. 

a. Коли застосовується Правило 8.2 

У цьому правилі розглядаються тільки навмисні дії гравця спрямовані на 

зміну інших фізичних умов з метою вплинути на м'яч гравця, що знаходиться в 

стані спокою або на майбутній удар. 

Це Правило не застосовується до наступних дій гравця: 

• Навмисне відштовхування або зупинка свого м'яча чи навмисна зміна 

будь-яких фізичних умов з метою вплинути на те, де м'яч гравця міг би 

зупинитись (це регламентується Правилами 11.2 та 11.3), або 

• Зміна умов, що впливають на удар гравця (це регламентується Правилом 

8.1a). 
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b. Заборонені дії стосовно зміни інших фізичних умов 

Гравцеві не можна навмисно здійснювати будь-яку з дій, перерахованих у 

правилі 8.1а (за винятком тих, що дозволені в Правилах 8.1b, з або d) з метою 

змінити такі фізичні умови, щоб вплинути на: 

• Можливу траєкторію м'яча гравця або можливе місце, в якому м'яч 

гравця прийде в стан спокою, після його чергового або подальшого удару, 

або 

• Можливу траєкторію м'яча гравця або можливе місце, в якому буде 

знаходитись м'яч гравця у стані спокою, якщо він відкотиться з місця до 

виконання удару (наприклад, коли м'яч знаходиться на крутому схилі і 

гравець побоюється, що м'яч може скотитися в кущі). 

Виняток - Дії, вчинені по догляду за гольф-полем: Штрафу згідно з цим 

Правилом не буде, якщо гравець змінює будь-які з фізичних умов з метою 

догляду за гольф-полем (наприклад, розрівнювати сліди в бункері або повертати 

Дівот в поглиблення від Дівот). 

Штраф за порушення Правила 8.2: Основний штраф. 

Див. Правило 22.2 (в форматі Форсом будь-який з партнерів може діяти в 

інтересах сторони, а дії партнера прирівнюються до дій гравця); Правило 23.5 (в 

форматі Фор-бол будь-який з партнерів може діяти в інтересах сторони, а дії 

партнера стосовно м'яча гравця або спорядження гравця прирівнюються до дій 

гравця). 
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8.3 Навмисні дії гравця для зміни фізичних умов з метою вплинути на 

м'яч іншого гравця, що знаходиться у стані спокою або на його 

майбутній удар 

a. Коли застосовується Правило 8.3 

У цьому правилі розглядаються тільки навмисні дії гравця для зміни 

фізичних умов з метою вплинути на м'яч іншого гравця, що знаходиться у стані 

спокою або на його майбутній удар. 

Це Правило не застосовується до дій гравця направлених на навмисно 

відхилення або зупинку м'яч іншого гравця, який знаходиться у русі або на 

навмисну зміну будь-яких фізичних умов з метою вплинути на те, де м'яч іншого 

гравця міг би зупинитись (це регламентується Правилами 11.2 та 11.3). 

b. Заборонені дії направлені на зміну інших фізичних умов 

Гравцеві не можна навмисно здійснювати будь-які дії, що перераховано у 

правилі 8.1а (за винятком тих, що дозволені в Правилах 8.1b, 8.1с або 8.1d) з 

метою: 

• Поліпшити чи погіршити умови, що впливають на удар іншого гравця, або 

• Зміна будь-яких інших фізичних умов, щоб вплинути на: 

➢ Можливу траєкторію м'яча іншого гравця або можливе місце, в 

якому м'яч іншого гравця прийде в стан спокою, після його чергового або 

подальшого удару, або 

➢ Можливу траєкторію м'яча гравця або можливе місце, в якому 

буде знаходитись м'яч гравця у стані спокою, якщо він відкотиться з місця 

до виконання удару. 

Виняток - Дії, вчинені по догляду за гольф-полем: Штрафу згідно з цим 

Правилом не буде, якщо гравець змінює будь-які з фізичних умов з метою 
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догляду за гольф-полем (наприклад, розрівнювати сліди в бункері або повертати 

Дівот в поглиблення від Дівот). 

Штраф за порушення Правила 8.3: Основний штраф. 

Див. Правило 22.2 (в форматі Форсом будь-який з партнерів може діяти в 

інтересах сторони, а дії партнера прирівнюються до дій гравця); Правило 23.5 (в 

форматі Фор-бол будь-який з партнерів може діяти в інтересах сторони, а дії 

партнера стосовно м'яча гравця або спорядження гравця прирівнюються до дій 

гравця). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Правила Гольфу  Сторінка   85 
 

Правило 9 - М'яч грається у тому положенні в якому він лежить. М'яч 

в стані спокою піднятий або зрушений з місця 

У Правилі 9 встановлюється основний принцип гри: «грати м'яч, як він 

лежить». 

➢ Якщо м'яч гравця зупинився, а потім був зрушений силами природи, 

такими як вітер або вода, гравець в більшості випадків повинен грати м'яч з 

нового місця. 

➢ Якщо м'яч в стані спокою було піднято чи зрушено ким-небудь або 

будь-яким зовнішнім фактором, то цей м'яч повинен бути встановлений на 

початкове місце. 

➢ Гравцям слід бути обережними, коли вони знаходяться поруч з будь-

яким м'ячем, що знаходиться у стані спокою, так як гравець, який зрушує з 

місця свій м'яч або м'яч противника зазвичай отримує штраф (крім ситуацій 

на паттінг-гріні). 

Правило 9 застосовується до м'яча, який  знаходиться у грі в стані спокою 

на гольф-полі та застосовується як під час раунду, так і під час зупинки гри згідно 

з Правилом 5.7a. 

9.1 М'яч грається у тому положенні в якому він лежить 

a. М'яч грається з місця, де він зупинився 

М'яч гравця, який знаходиться у стані спокою на гольф-полі повинен 

гратися, як він лежить, за винятком випадків, коли Правила дозволяють або 

наказують гравцеві наступне: 

• Зіграти м'яч з будь-якого іншого місця гольф-поля, чи 

• Підняти м'яч, а потім встановити його на початкове місце. 
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b. Що робити, якщо м'яч відкотився під час замаху або удару 

Якщо м'яч, що знаходився у стані спокою почав рухатися після того, як 

гравець почав удар або замахнувся для удару, а потім продовжив виконання 

удару, то: 

• М'яч не потрібно встановлювати на початкове місце, незалежно від того з 

якої причини м'яч покотився. 

• Замість цього, гравець повинен грати м'яч з того місця, де м’яч зупинився 

після цього удару. 

• Якщо рух м'яча був викликаний гравцем, то див. Правило 9.4b, щоб 

дізнатися чи буде штраф. 

Штраф за гру некоректно зрушеного м'яча або за гру м'ячем з невірного 

місця, що є порушенням Правила 9.1: Основний штраф згідно з Правилами 6.3b 

чи 14.7a. 

Якщо в результаті однієї дії або взаємопов'язаних дій відбулося 

багаторазове порушення Правил, то див. Правило 1.3c (4). 

9.2 Визначення чи рухався м'яч та що спричинило його зрушення з 

місця 

a. Визначення чи рухався м'яч 

Вважається, що м'яч гравця, який знаходився у стані спокою був зрушений 

з місця тільки за наявності точного знання або впевненості, що це сталося. 

Якщо м'яч міг бути зрушеним з місця, але відсутні точні знання або 

впевненість, що це сталося, то вважається, що м'яч не був зрушений і повинен 

гратися як він лежить. 

b. Визначення того, що спричинило зрушення м'яча з його місця 

Якщо м'яч гравця, що знаходився у стані спокою зрушився з місця: 
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• Повинно бути встановлено, що саме викликало його зрушення. 

• В залежності від цього визначається, чи повинен гравець встановити м'яч 

на початкове місце або грати м'яч, як він лежить, а також чи буде штраф. 

(1) Чотири можливі причини. Правила визнають тільки чотири можливі 

причини, згідно з якими м'яч гравця, що знаходився у стані спокою зсувається до 

того, як гравець виконає удар: 

• Сили природи, такі як вітер або вода (див. Правило 9.3), 

• Гравець або кедді гравця (див. Правило 9.4), 

• Противник в матчевій грі або кедді противника (див. Правило 9.5), чи 

• Зовнішній фактор, в тому числі будь-який інший гравець у грі на рахунок 

ударів (див. Правило 9.6) 

Див. Правило 22.2 (в форматі Форсом будь-який з партнерів може діяти в 

інтересах сторони, а дії партнера прирівнюються до дій гравця); Правило 23.5 (в 

форматі Фор-бол будь-який з партнерів може діяти в інтересах сторони, а дії 

партнера стосовно м'яча гравця або спорядження гравця прирівнюються до дій 

гравця). 

(2) Критерій "Знання або впевненість" при визначенні причини зсуву 

м'яча. 

• Вважається, що гравець, противник або зовнішній фактор тільки в тому 

випадку викликали зрушення м'яча, якщо точно відомо або є впевненість, 

що вони були причиною зсуву. 

• За відсутності точного знання або впевненості, що причиною зсуву був 

хтось з перерахованих вище, вважається, що м'яч зрушений силами 

природи. 
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При застосуванні цього критерію повинна бути прийнята до уваги вся 

доступна інформація, тобто будь-яка інформація, яку гравець знає або яка може 

бути отримана без надмірних зусиль і затримки гри. 

9.3 М'яч зрушений силами природи 

Якщо сили природи (такі як вітер або вода) викликали зрушення м'яча, що 

знаходився у стані спокою: 

• Штрафу не буде, та 

• М'яч повинен гратися з його нової позиції. 

Виняток - На паттінг-гріні м'яч повинен бути встановлений на 

попереднє місце, якщо він був зрушений після того, як він вже був піднятий і 

встановлений на попереднє місце (див. Правило 13.1d): Якщо м'яч гравця на 

паттінг-гріні зсувається після того, як гравець вже підняв м'яч і встановив його 

на попереднє місце: 

• Цей м'яч повинен бути встановлений на початкове місце (яке, якщо 

невідомо, повинно бути визначене приблизно) (див. Правило 14.2). 

• Це застосовується незалежно від того, що викликало рух м'яча (в тому 

числі, сили природи). 

Штраф за гру некоректно зрушеного м'яча або за гру м'ячем з невірного 

місця, що є порушенням Правила 9.3: Основний штраф згідно з Правилами 6.3b 

чи 14.7a. 

Якщо в результаті однієї дії або взаємопов'язаних дій відбулося 

багаторазове порушення Правил, то див. Правило 1.3c (4). 

9.4 М'яч піднятий або зрушений гравцем 

Це Правило застосовується, коли точно відомо або є впевненість, що 

гравець (або кедді гравця) підняв м'яч, що знаходився у стані спокою чи 

спричинив його зрушення. 
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a. Коли піднятий або зрушений м'яч повинен бути встановлений на попереднє 

місце 

Якщо гравець піднімає свій м'яч, який знаходиться у стані спокою або 

спричиняє його зрушення, то цей м'яч повинен бути встановлений на початкове 

місце (яке, якщо невідомо, повинно бути визначене приблизно) (див. Правило 

14.2), за винятком випадків: 

• Коли гравець згідно з Правилами підняв м'яч, щоб використати реліф або 

щоб покласти цей м'яч на інше місце (див. Правила 14.2d і 14.2e), чи 

• Коли м'яч зрушився з місця тільки після того, як гравець почав удар або 

замахнувся для удару і потім продовжив виконання удару (див. Правило 

9.1b). 

b. Штраф за підняття, умисне торкання до м'яча або його зрушення 

Якщо гравець навмисно піднімає свій м'яч, який знаходиться у стані 

спокою і цим самим спричиняє його зрушення з місця, то гравець отримує один 

штрафний удар. 

Але є чотири виняткі: 

Виняток 1 - Гравцеві дозволено підняти або зрушити м'яч з місця: Штрафу 

не буде, якщо гравець піднімає м'яч або рухає його згідно з якимсоь Правилом, 

яке: 

• Дає змогу піднімати м'яч, а потім встановлювати його на початкове місце, 

• Наказує встановити зрушений м'яч на початкове місце, чи 

• Наказує або дозволяє гравцеві повторно встановити або вкинути м'яч чи 

зіграти м'яч з іншого місця. 

Виняток 2 - Випадковий зсув до того, як м'яч знайдений: Штрафу не буде, 

якщо гравець випадково стає причиною руху м'яча під час його пошуку або 

ідентифікації (див. Правило 7.4) 
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Виняток 3 - Випадковий зсув м'яча на паттінг-гріні: Штрафу не буде, 

якщо гравець випадково зрушує м'яч на паттінг-гріні (див. Правило 13.1d), 

незалежно від того, як це сталося. 

Виняток 4 - Випадковий зсув м'яча у будь-якому місці, крім паттінг-

гріну, під час застосування Правила: Штрафу не буде, якщо гравець випадково 

стає причиною руху м'яча у будь-якому місці, крім паттінг-гріну, в той час, коли 

він робить обгрунтовано необхідні дії, щоб : 

• маркувати розташування м'яча, підняти м'яч або встановити його на 

попереднє місце, коли це дозволено (див. Правила 14.1 та 14.2), 

• видалити рухому перешкоду (див. Правило 15.2), 

• відновити погіршені умови, коли це дозволено (див. Правило 8.1d), 

• використовувати реліф згідно з Правилами, в тому числі при визначенні 

чи є можливим використання реліфу згідно з Правилами (наприклад, 

зробити мах ключкою, щоб зрозуміти, чи є перешкоди), або визначити, де 

використовувати реліф (наприклад, визначити найближчу точку 

завершеного реліфу), або 

• зробити розрахунки згідно з Правилами (наприклад, щоб визначити 

порядок гри згідно з Правилом 6.4). 

Штраф за гру некоректно зрушеного м'яча або за гру м'ячем з невірного 

місця, що є порушенням Правила 9.4: Основний штраф згідно з Правилами 6.3b 

чи 14.7a. 

Якщо в результаті однієї дії або взаємопов'язаних дій відбулося 

багаторазове порушення Правил, то див. Правило 1.3c (4). 
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9.5 М'яч піднятий або зрушений з місця противником в матчевій 

грі 

Це Правило застосовується тільки тоді, коли точно відомо або є 

впевненість, що противник (або кедді противника) підняв м'яч гравця, який 

знаходився у стані спокою або був причиною його зрушення з місця. 

Ситуація, коли противник зіграв м'ячем гравця як невірним м’ячем, 

регламентується Правилом 6.3c (1), а не цим Правилом. 

a. Коли піднятий або зрушений з місця м'яч повинен бути встановлений на 

попереднє місце 

Якщо опонет піднімає або зрушує з мясця м'яч гравця, який знаходиться у 

стані спокою, то цей м'яч повинен бути встановлений на початкове місце (яке, 

якщо невідомо, повинно бути визначене приблизно), за винятком випадків: 

• Коли противник поступається наступним ударом, лункою або матчем 

(див. Правило 3.2b), або 

• Коли опонет піднімає або зрушує з місця м'яч на прохання гравця, 

оскільки гравець має намір використовувати реліф згідно з Правилами або 

встановити цей м'яч на інше місце. 

b. Штраф за підняття, умисне торкання до м'яча або його зрушення з місця 

Якщо противник навмисно піднімає м'яч гравця, який знаходиться у стані 

спокою і є причиною його зрушення з місця, то противник отримує один 

штрафний удар. 

Але є кілька винятків: 

Виняток 1 - Противнику дозволено підняти м'яч гравця: Штрафу не буде, 

якщо противник піднімає м'яч: 

• Після поступки гравцеві ударом, лункою або матчем, або 
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• На прохання гравця. 

Виняток 2 - Маркування та підняття м'яча гравця на паттінг-гріні 

помилково: Штрафу не буде, якщо противник маркує розташування м'яча 

гравця і піднімає його м'яч на паттінг-гріні, помилково вважаючи, що це його 

(противника) м'яч. 

Виняток 3 - Ті ж виняткі, що стосуються дій гравця: Штрафу не буде, якщо 

противник випадково спричиняє зрушення м'яча з місця, коли скоює будь-яку з 

дій, перерахованих у виключеннях 2,3 або 4 до Правила 9.4b 

Штраф за гру неправильно заміщеним м’ячем або за гру м’ячем з 

невірного місця, що є порушенням Правила 9.5: Основний штраф згідно з 

Правилами 6.3b або 14.7a. 

Якщо в результаті однієї дії або взаємопов'язаних дій відбулося 

багаторазове порушення Правил, то див. Правило 1.3c (4). 

9.6 М'яч піднятий або зрушений з місця зовнішніми факторами 

Якщо точно відомо або є впевненість, що зовнішній фактор (в тому числі 

інший гравець у грі на рахунок ударів або інший м'яч) підняв або зрушив з місця 

м'яч гравця, то: 

• Штрафу не буде, та 

• М'яч повинен бути встановлений на його початкове місце (яке, якщо 

невідомо, повинно бути визначене приблизно) (див. Правило 14.2). 

Це застосовується незалежно від того, був чи не був знайдений м'яч гравця. 

Однак, якщо м'яч втрачений і при цьому точно не відомо, що м'яч був 

піднятий або зрушений з місця зовнішнім фактором, то гравець повинен 

використовувати реліф удар і відстань  згідно з Правилом 18.2. 

Ситуація, коли інший гравець зіграв м'ячем гравця як невірним м’ячем, 

регламентується Правилом 6.3c (1), а не цим Правилом. 
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Штраф за гру неправильно заміщеним м’ячем або за гру м’ячем з 

невірного місця, що є порушенням Правила 9.6: Основний штраф згідно з 

Правилами 6.3b чи 14.7a. 

Якщо в результаті однієї дії або взаємопов'язаних дій відбулося 

багаторазове порушення Правил, то див. Правило 1.3c (4). 

9.7 Маркер м’яча піднятий або зрушений з місця 

У цьому правилі регламентується порядок дій у ситуації, коли маркер м’яча, 

який маркує розташування піднятого м'яча, піднятий або зрушений з місця до 

того, як м'яч був встановлений на попереднє місце. 

a. М'яч або маркер м’яча повинен бути встановлений на попереднє місце 

Якщо маркер м’яча гравця був піднятий або переміщений за будь-яких 

обставин (в тому числі силами природи) до того, як м'яч гравця був 

встановлений на попереднє місце, то гравець повинен: 

• Встановити м'яч на початкове місце (яке, якщо невідомо, повинно бути 

визначене приблизно) (див. Правило 14.2), або 

• Встановити маркер м’яча, щоб маркувати початкове місце. 

b. Штраф за підняття маркера м'яча або його переміщення 

Якщо гравець або його противник в матчевій грі піднімає маркер м’яча 

гравця або є причиною його переміщення (коли м'яч піднято і ще не встановлено 

на попереднє місце), то відповідно гравець або опонет отримує один штрафний 

удар. 

Виняток - При піднятті або переміщенні маркера м'яча застосовуються 

Винятки до Правил 9.4b та 9.5b: У всіх ситуаціях, коли гравець чи противник не 

штрафуються за підняття або випадкове переміщення м'яча гравця, то також 

немає штрафу і за підняття або випадкове переміщення маркера м'яча гравця. 



Правила Гольфу  Сторінка   94 
 

Штраф за гру неправильно заміщеним м’ячем або за гру м’ячем з 

невірного місця, що є порушенням Правила 9.7: Основний штраф згідно з 

Правилами 6.3b чи 14.7a. 

Якщо в результаті однієї дії або взаємопов'язаних дій відбулося 

багаторазове порушення Правил, то див. Правило 1.3c (4). 
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Правило 10 - Підготовка та виконання удару; поради та допомога; 

кедді 

Правило 10 охоплює питання підготовки і виконання удару, включаючи 

допомогу і поради, які гравець може отримувати від інших (в тому числі кедді). 

В основі Правила лежить принцип, що гольф - це гра-випробування, в якій 

головним є індивідуальна майстерність. 

10.1 Виконання удару 

У правилі 10.1 говориться про те, як виконувати удар і про декілька 

заборонених дій під час виконання удару. Коректним є удар, що виконується 

ударом по м'ячу головкою ключки. Необхідним випробуванням для гравця є його 

вміння направляти і контролювати рух ключки при виконанні нею вільного 

(без закріплення) свінгу. 

a. Коректний удар по м'ячу 

При виконанні удару: 

• Гравець повинен коректно ударяти по м'ячу головкою ключки, так щоб 

був тільки миттєвий контакт ключки з м'ячем, при цьому м'яч не можна 

штовхати, тягнути та чіпляти. 

• Якщо ключка гравця випадково вдаряє по м'ячу більше одного разу, то 

зараховується тільки один удар і штраф не накладається. 

b. Закріплення ключки 

При виконанні удару гравцеві не можна закріплювати ключку: 

• Безпосередньо, навмисно притискаючи ключку або кисть, що тримає 

ключку, до будь-якої частини тіла (як виняток, гравець може притискати 

ключку або кисть, що тримає ключку, до руки або передпліччя), або 
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• Опосередковано, використовуючи «точку закріплення», притискаючи 

передпліччя до будь-якої частини свого тіла, щоб кисть, що тримає ключку, 

виступала в якості стабільної точки, навколо якої інша кисть могла б 

виконувати свінг ключки. 

Якщо ключка гравця або кисть, що тримає ключку, чи передпліччя лише 

доторкається до тіла або одягу гравця під час виконання удару, але не 

притиснута до нього, то це не буде порушенням цього Правила. 

Для цілі цього Правила, «передпліччя» означає частину руки нижче 

ліктьового суглобу, в тому числі кисть руки. 

 

c. Виконання удару, стоячи на лінії гри або по обидва боки від лінії гри 

Гравцеві не можна виконувати удар у стійці під час якої ноги навмисно 

розташовані по обидва боки від лінії гри або її продовження позаду м'яча, чи під 

час якої будь-яка з ніг торкається лінії гри або її продовження позаду м'яча. 
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Лише для цього Правила до лінії гри не відноситься розумна відстань з 

кожної з її сторін. 

Виняток - Штрафу не буде, якщо така стійка прийнята випадково або щоб 

не наступити на лінію гри іншого гравця. 

d. Удар по м'ячу, що рухається 

Гравцеві не можна виконувати удар по м'ячу, що рухається: 

• М'яч у грі знаходиться «в русі», коли він не знаходиться в стані спокою на 

будь-якому місці. 

• Якщо м'яч, що знаходиться у стані спокою погойдується (або коливається), 

але залишається на своєму початковому місці або повертається на нього, 

то вважається, що цей м'яч знаходиться у стані спокою, а не в русі. 

Але існує три винятки, коли відсутній штраф: 

Виняток 1 - М'яч починає рух тільки після того, як гравець почав 

замахуватись для удару: Виконання удару по рухомому м'ячу в цій ситуації 

регламентується Правилом 9.1b, а не цим Правилом. 

Виняток 2 - М'яч падає з підставки-ті: Виконання удару по м'ячу, який 

падає з підставки-ті, регламентується Правилом 6.2b (5), а не цим Правилом. 

Виняток 3 - М'яч, який рухається по воді: Коли м'яч рухається по 

тимчасовій воді або по воді в штрафній зоні: 

• Гравець може без штрафу виконати удар по м'ячу, що рухається. 

• Гравець може скористатися реліфом згідно з Правилами 16.1 чи 17 і 

може підняти рухомий м'яч. 

У будь-якому з цих випадків гравець не повинен невиправдано 

затримувати гру (див. Правило 5.6a), чекаючи, коли вітер або вода перемістять 

м'яч в кращу позицію. 
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Штраф за порушення Правила 10.1: Основний штраф. 

У грі на рахунок ударів виконаний з порушенням цього Правила удар 

зараховується і гравець отримує два штрафні удари. 

10.2 Порада та інша допомога 

Правило 10.2. Основною задачею, яка стоїть перед гравцем – це 

з’ясування стратегії та тактики гри. З цього приводу й існують обмеження 

на поради та інші допомоги, які гравещь може отримувати під час раунду. 

a. Поради 

Під час раунду гравцеві не дозволяється: 

• Давати поради кому-небудь, що грає в змаганні на цьому гольф-полі, або 

• Питати поради у кого-небудь, крім свого кедді, або 

• Торкатися спорядження іншого гравця, щоб отримати інформацію, яка 

була б порадою, якби така інформація була запитана у іншого гравця або 

надана ним (наприклад, торкатися ключок іншого гравця або його гольф-

бега, щоб зрозуміти, яку ключку він використовував). 

Ці обмеження не застосовуються до початку раунду, під час зупинки гри 

згідно з Правилом 5.7а або між раундами змагання. 

Див. Правила 22, 23 та 24 (В форматах гри за участю партнерів гравець 

може давати пораду своєму партнерові або кедді партнера, а також запитувати 

поради у свого партнера або кедді партнера). 

b. Інша допомога 

(1) Вказувати на лінію гри у випадку, коли м'яч знаходиться в будь-якому 

місці гольф-поля, крім паттінг-гріну. Гравцеві на лінію його гри може вказувати: 
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• Його кедді або інша людина, що знаходиться на лінії гри або поблизу неї, 

щоб показати її розташування, однак до виконання удару ця людина 

повинна відійти. 

• Який-небудь предмет (наприклад, гольф-бег або рушник), покладений на 

гольф-полі, щоб вказувати на місце розташування лінії, проте до 

виконання удару цей предмет повинен бути прибраний. 

 (2) Вказувати на лінію гри у випадку, коли м'яч знаходиться на паттінг-

гріні. До виконання удару тільки сам гравець або його кедді можуть вказувати 

гравцеві на його лінію гри, але з наступними обмеженнями: 

• Гравець або кедді може торкатися паттінг-гріну рукою, ногою або 

чимось, що знаходиться в його руках, але при цьому йому не можна 

порушуючи Правило 8.1a покращувати умови, що впливають на удар, та 

• Гравцеві або кедді не можна розміщувати будь-які предмети на паттінг-

гріні або поза ним з метою вказівки на лінію гри. Це не дозволяється навіть 

у тому випадку, якщо предмет буде прибраний до виконання удару. 

Під час виконання удару кедді не може навмисно перебувати на лінії гри гравця 

або поблизу від неї чи виконувати інші дії для вказівки на лінію гри (наприклад, 

вказувати на місце для прицілювання або створювати тінь на паттінг-гріні). 

Виняток – кедді, що обслуговує флагшток: Під час обслуговування флагштоку, 

кедді може стояти на лінії гри гравця або поблизу від неї. 

(3) Заборона на розміщення об'єкту з метою допомогти гравцеві 

прийняти стійку. Гравцеві не можна приймати стійку для удару, 

використовуючи будь-який предмет, який розміщений на землі гравцем або 

кимось для гравця з метою вирівнювання його ніг або тіла, наприклад, 

опустивши ключку на землю, щоб позначити лінію гри. 

Якщо гравець приймає стійку з порушенням цього Правила, то він вже не 

зможе уникнути штрафу, якщо відмовиться від цієї стійки і прибере цей предмет. 
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 (4) Обмеження для кедді, що стоїть позаду гравця. З моменту, коли 

гравець починає приймати стійку для удару і до моменту виконання удару: 

• Кедді гравця не може навмисно і за будь-якої причини стояти на лінії гри 

або поблизу продовження лінії позаду м'яча, та 

• Якщо гравець приймає стійку порушуючи це Правило, то він не зможе 

уникнути штрафу, навіть якщо відмовиться від цієї стійки. 

 

Виняток - М'яч на паттінг-гріні: Якщо м'яч гравця знаходиться на 

паттінг-гріні, то штрафу згідно з цим Правилом не буде, якщо гравець 
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відмовиться від такої стійки і не почне знову приймати таку стійку до тих пір, 

поки кедді не переміститься в інше місце. 

Див. Правила 22, 23 та 24 (В форматах ігри за участю партнерів, партнер 

гравця і кедді партнера можуть здійснювати такі ж дії (і з такими ж 

обмеженнями), що і кедді гравця, який діє згідно з Правилами 10.2b (2) та 10.2b 

(4)). 

  (5) Фізична допомога і захист від погодних умов. Гравцеві не можна 

виконувати удар, якщо: 

• Він в цей час отримує фізичну допомогу від свого кедді або будь-якої 

іншої людини, чи 

• Коли його кедді, будь-яка інша людина або предмет навмисно 

розташовані так, щоб захистити гравця від сонця, дощу, вітру та інших 

погодних умов. 

До виконання удару така допомога або захист дозволені, за винятком 

випадків, заборонених в Правилах 10.2b (3) і (4). 

Це Правило не забороняє гравцеві самому діяти так, щоб захистити себе 

від погодних умов під час виконання удару, наприклад, дозволяється носити 

захисний одяг або тримати над собою парасольку. 

Штраф за порушення Правила 10.2: Основний штраф. 

10.3 Кедді 

Гравцеві може допомагати кедді. Кедді може допомагати переносити 

ключки гравця, давати поради та іншим чином допомагати гравцеві під час 

раунду, але перелік дозволених дій для кедді обмежений. Гравець несе 

відповідальність за дії кедді під час раунду та якщо кедді порушить Правила, 

то гравець отримає штраф. 
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a. Кедді може допомагати гравцеві під час раунду 

(1) Гравцеві постійно дозволено мати тільки одного кедді. 

У гравця може бути кедді, щоб переносити, перевозити і обслуговувати 

ключки гравця, давати йому поради і допомагати йому будь-яким дозволеним 

чином під час раунду, але з наступними обмеженнями: 

• Гравцеві не можна мати більше одного кедді в кожен момент часу. 

• Гравець може змінювати кедді під час раунду, але йому не можна 

замінювати кедді на короткий проміжок часу з єдиною метою отримати 

пораду у нового кедді. 

Незалежно від наявності у гравця кедді, будь-хто інший, хто супроводжує 

гравця або переносить інші речі гравця (наприклад, захисний одяг, парасольку, 

їжу або напої), не є його кедді, за винятком випадків, коли гравець назвав його 

своїм кедді або ця людина також переносить, перевозить або обслуговує ключки 

гравця. 

(2) У кількох гравців може бути спільний кедді. Якщо виникає ситуація із 

застосуванням Правил, що пов'язані з конкретною дією спільного кедді і 

потрібно з'ясувати, кому з гравців допомагав кедді даною дією, то: 

• Якщо ця дія кедді була виконана за конкретною вказівкою одного з 

гравців, що мають спільного кедді, то дана дія було виконана для цього 

гравця. 

• Якщо ніхто з гравців не давав кедді конкретної вказівки зробити цю дію, 

то вважається, що ця дія була виконана для гравця, чий м'яч був задіяний в 

цій ситуації. 

Див. Процедури Комітету, Розділ 8; Зразок Місцевого правила H-1 

(Комітет може прийняти Місцеве правило, яке забороняє або наказує гравцям 

використовувати кедді, чи обмежує гравця в виборі кедді). 
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Штраф за порушення Правила 10.3a: 

• Гравець отримує Основний штраф на кожній лунці, під час гри на якій 

йому допомагали більше одного кедді в будь-який момент часу. 

• Якщо порушення відбувається або триває між двома лунками, то гравець 

отримує Основний штраф на наступній лунці. 

b. Що дозвонено робити кедді 

Нижче наведено приклади того, що дозволено і що не дозволено робити 

кедді: 

(1) Дії, дозволені завжди. Кедді завжди може здійснювати наступні дії, 

коли вони дозволені Правилами: 

• Переносити, перевозити і обслуговувати ключки гравця або інше 

спорядження (в тому числі, управляти автомобілем або перевозити візок). 

• Шукати м'яч гравця (Правило 7.1). 

• Давати інформацію, поради та надавати іншу допомогу до виконання 

удару (Правила 10.2а і 10.2b). 

• Розрівнювати бункери або здійснювати інші дії для догляду за гольф-

полем (Виняток до Правила 8.2, Виняток до Правила 8.3, та Правил 12.2b (2) 

і (3)). 

• Прибирати пісок, розсипаний грунт і усувати пошкодження на паттінг-

гріні (Правило 13.1c). 

• Забирати або обслуговувати флагшток (Правило 13.2b). 

• Маркувати розташування м'яча гравця, піднімати і встановлювати на 

попереднє місце м'яч гравця на паттінг-гріні (Виняток до Правила 14.1b 

та Правила 14.2b). 

• Очищати м'яч гравця (Правило 14.1c). 
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• Усувати вільні перешкоди і рухомі перешкоди (Правила 15.1 і 15.2). 

  (2) Дії, що дозволені тільки за згодою гравця. Кедді може здійснювати ці 

дії тільки тоді, коли Правила дозволяють гравцеві їх прийняти і тільки тоді, коли 

гравець дав на це згоду (згода має даватися кожного разу, а не в цілому для 

раунду): 

• Відновлювати умови, які були погіршені після того, як м'яч гравця 

зупинився (Правило 8.1d). 

• Коли м'яч гравця знаходиться в будь-якому місці, крім паттінг-гріну, 

кедді може піднімати м'яч згідно з Правилом, яке вимагає встановити його 

на попереднє місце, або після того, як гравець вирішив використовувати 

реліф згідно з Правилом (Правило 14.1b). 

(3) Дії, що заборонені. Кедді забороняється виконувати для гравця наступні 

дії: 

• Поступатися противнику наступним ударом, лункою або матчем, чи 

фіксувати з противником рахунок матчу (Правило 3.2). 

• Навмисно стояти позаду м'яча гравця на продовженні лінії гри або 

поблизу від такого продовження з моменту, коли гравець починає 

приймати стійку для удару і до моменту виконання удару (Правило 10.2b 

(4)) чи здійснювати інші дії, заборонені Правилом 10.2b. 

• Встановлювати на попереднє місце м'яч, за винятком випадків, коли 

кедді підняв або зрушив з місця цей м'яч (Правило 14.2b). 

• Вкидати або встановлювати м'яч в області реліфу (Правило 14.3). 

• Приймати рішення про використання реліфу згідно з Правилом 

(наприклад, вирішувати, що м'яч не є придатним для згідно з Правилом 19 

або використовувати реліф на ділянці гольф-поля в аномальному стані 

або в штрафній зоні згідно з Правилами 16.1 чи 17); кедді може 
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рекомендувати гравцеві використовувати реліф, але рішення має 

приймати сам гравець. 

c. Гравець несе відповідальність за дії кедді і порушення ним Правил 

Гравець несе відповідальність за дії кедді як під час раунду, так і під час 

зупинки гри згідно з Правилом 5.7a, але не до початку або після закінчення 

раунду. 

Якщо кедді робить дію, яка порушує Правило або дію, яка могла б 

призвести до порушення Правила у разі виконання такої дії гравцем, то гравець 

отримує штраф згідно з цим Правилом. 

Якщо застосування Правила залежить від того, чи знав гравець певні факти, 

то вважається, що все, що відомо кедді, відомо і гравцеві. 
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Правило 11 - М'яч, що рухається випадково потрапляє в людину, 

тварину або предмет. Навмисні дії з метою вплинути на м'яч, що 

рухається 

У Правилі 11 по'яснюється, що робити, якщо м'яч гравця, що рухається, 

потрапляє в людину, тварину, спорядження або будь-що інше на гольф-полі. 

Якщо це відбувається випадково, то штрафу не буде і гравець в загальному 

випадку повинен прийняти результат такого попадання, незалежно від того 

він для нього вдалий чи невдалий і повинен грати м'яч з місця, де він зупинився. 

Правило 11 також обмежує гравця в навмисних діях з метою вплинути на те, 

де м'яч, що рухається міг би зупинитись (прийти у стан спокою). 

Це Правило застосовується кожен раз, коли м'яч в грі рухається (після 

удару або з іншої причини), за винятком випадку, коли м'яч був вкинутий в 

область реліфу і ще не зупинився. Така ситуація регламентується Правилом 14.3. 

11.1 М'яч, що рухається випадково потрапляє в людину або зовнішній 

чинник 

a. Ніхто з гравців не отримує штраф 

Якщо м'яч, що рухається випадково потрапляє в яку-небудь людину або 

зовнішній чинник: 

• Ніхто з гравців не отримує штраф. 

• Це стосується навіть випадку, коли м'яч потрапляє в гравця, противника 

або будь-якого іншого гравця чи в їх кедді або спорядження. 

Виняток - м'яч, зіграний з паттінг-гріну в грі на рахунок ударів: Якщо 

рухомий м'яч гравця потрапляє в інший м'яч, що знаходиться у стані спокою на 

паттінг-гріні, та обидва м'ячі до удару знаходилися на паттінг-гріні, то 

гравець отримує Основний штраф (два штрафні удари). 
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b. М'яч повинен гратися, як він лежить 

Якщо м'яч гравця, що рухався випадково потрапляє в будь яку людину або 

зовнішній чинник, то м'яч повинен гратися, як він лежить, за винятком двох 

ситуацій: 

Виняток 1 - Якщо м'яч, зіграний з будь-якого місця, крім паттінг-гріну, 

приходить у стан спокою на людині, тварині або зовнішньому рухомому 

чиннику: Гравцеві не можна грати м'яч, з того місця де він лежить. Замість цього, 

гравець повинен використовувати реліф: 

• Якщо м'яч знаходиться будь-де, крім паттінг-гріну. Гравець повинен вкинути 

початковий м'яч або інший м'яч у цю область реліфу (див. Правило 14.3): 

➢ Точка-орієнтир: Приблизна певна точка, що знаходиться 

безпосередньо під тим місцем, де м'яч вперше зупинився на людині, 

тварині чи зовнішньому чиннику, що рухався. 

➢ Розмір області реліфу визначається від точки-орієнтиру: Одна 

довжина ключки, але з урахуванням наступних обмежень: 

➢ Обмеження на розташування області реліфу: 

▪ Повинна перебувати в тій же зоні гольф-поля, що і точка-орієнтир, та 

▪ Не повинна бути ближче до лунки, ніж точка-орієнтир. 

• Якщо м'яч лежить на паттінг-гріні. Гравець повинен встановити початковий 

м'яч або інший м'яч на приблизне місце, що знаходиться безпосередньо під 

місцем, де м’яч зупинився на людині, тварині або зовнішньому рухомому 

чиннику, використовуючи процедуру установки м'яча згідно з Правилами 14.2b 

(2) та 14.2e. 

Виняток 2 - Якщо м'яч, зіграний з паттінг-гріну, випадково потрапляє в 

людину, тварину або зовнішній рухомий чинник (в тому числі інший м'яч, що 

рухається), що також знаходяться на паттінг-гріні. Цей удар не зараховується і 
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початковий м'яч або інший м'яч повинен бути встановлений на початкове місце 

(яке, якщо невідомо, повинно бути визначене приблизно) (див. Правило 14.2), за 

винятком наступних двох ситуацій: 

• М'яч, що рухається потрапляє в інший м'яч в стані спокою або маркер-

м'яча на паттінг-гріні. Удар зараховується, а м'яч повинен гратися, з того 

місця де він лежить. (Див. Правило 11.1a, щоб дізнатися, чи застосовується 

штраф у грі на рахунок ударів). 

• Рухомий м'яч випадково потрапляє в флагшток або в людину, що 

обслуговує флагшток. Ця ситуація регламентується Правилом 13.2b (2), а 

не цим Правилом. 

Штраф за гру неправильно заміщеним м’ячем або за гру м’ячем з 

невірного місця, що є порушенням Правила 11.1: Основний штраф згідно з 

Правилами 6.3b чи 14.7a. 

Якщо в результаті однієї дії або взаємопов'язаних дій відбулося 

багаторазове порушення Правил, то див. Правило 1.3c (4). 

11.2 М'яч, що рухався навмисно відбитий або зупинений людиною 

a. Коли застосовується Правило 11.2 

Це Правило застосовується тільки тоді, коли точно відомо, що м'яч гравця, 

який рухався був навмисно відкинутий або зупинений людиною в наступних 

ситуаціях: 

• Людина навмисно торкається м'яча, що рухається, або 

• М'яч, що рухається потрапляє в будь-яке спорядження інший предмет (за 

винятком маркера м'яча або іншого м'яча в стані спокою до того, як цей 

м'яч був зіграний або почав рухатися з будь-якої причини) або людину 

(наприклад, кедді гравця), якого гравець навмисно поставив на певній 



Правила Гольфу  Сторінка   109 
 

позиції так, щоб це спорядження, предмет або людина відбили або 

зупинили м'яч, що рухається. 

Виняток - М'яч навмисно відбитий або зупинений в матчевій грі, коли 

була відсутня реальна можливість, що м'яч міг бути забитим. Ситуація, у якій 

м'яч противника, який рухається відбитий або зупинений в той час, коли була 

відсутня реальна можливість, що цей м'яч міг бути забитий і коли це зроблено 

або в якості поступки, або коли м'яч потрібно забити, щоб закінчити лунку внічию, 

регламентується Правилами 3.2a (1) або 3.2b (1), а не цим Правилом. 

Гравець має право підняти м'яч або маркер м’яча до виконання удару, 

якщо він обгрунтовано вважає, що цей м'яч або маркер м’яча можуть допомогти 

або перешкодити грі, розглядається згідно з Правилом 15.3. 

b. В яких випадках гравець отримує штраф 

• Гравець отримує Основний штраф, якщо він навмисно відбиває або 

зупиняє будь-який м'яч, що рухається. 

• Це стосується як м'яча самого гравця, так і м'яча, зіграного противником 

або іншим гравцем в грі на рахунок ударів. 

Виняток - М'яч, що рухається по воді: Штрафу не буде, якщо гравець 

піднімає свій м'яч, який рухається по воді в штрафній зоні або по тимчасовій 

воді при використанні реліфу згідно з Правилами 16.1 чи 17 (див. Правило 10.1d 

Виняток 3). 

Див. Правило 22.2 (в форматі Форсом будь-який з партнерів може діяти в 

інтересах сторони, а дії партнера прирівнюються до дій гравця); Правило 23.5 (в 

форматі Фор-бол будь-який з партнерів може діяти в інтересах сторони, а дії 

партнера стосовно м'яча гравця або спорядження гравця прирівнюються до дій 

гравця). 
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c. Місце, з якого повинен гратися навмисно відбитий або зупинений м'яч 

Якщо точно відомо, що м'яч гравця, який рухався був навмисно відбитий 

або зупинений людиною (незалежно від того, чи був знайдений цей м'яч), то цей 

м'яч не можна грати, з місця де він лежить. Замість цього гравець повинен 

використовувати реліф: 

(1) Удар було виконано з будь-якого місця, крім паттінг-гріну. Гравець 

повинен використовувати реліф, орієнтуючись на приблизне місце, де м'яч міг 

би зупинитись, якби він не був відкинутий або зупинений: 

• Якби м'яч зупинився б у будь-якому місці гольф-поля, крім паттінг-гріну. 

Гравець повинен вкинути початковий м'яч або інший м'яч в область реліфу (див. 

Правило 14.3): 

➢ Точка - орієнтир: Приблизне місце, де м'яч міг би зупинитися. 

➢ Розмір області реліфу визначається від точки-орієнтиру: Одна 

довжина ключки, але з урахуванням наступних обмежень: 

➢ Обмеження на розташування області реліфу: 

▪ Повинна знаходитись в тій же зоні гольф-поля, що і точка-орієнтир, 

та 

▪ Не повинна бути ближчою до лунки, ніж точка-орієнтир. 

• Якби м'яч зупинився на паттінг-гріні. Гравець повинен встановити 

початковий м'яч або інший м'яч на приблизне місце, де м'яч прийшов би у 

стан спокою, використовуючи процедуру установки м'яча згідно з 

Правилами 14.2b (2) та 14.2e. 

• Якби м’яч зупинився за межами гольф-поля. Гравець повинен 

використовувати реліф удар і відстань  згідно з Правилом 18.2. 
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  (2) Удар виконаний з паттінг-гріну. Цей удар не зараховується, а 

початковий м'яч або інший м'яч повинен бути встановлений на початкове місце 

(яке якщо невідомо, повинно бути визначене приблизно) (див. Правило 14.2). 

Штраф за гру неправильно заміщеним м’ячем або за гру м’ячем з 

невірного місця, що є порушенням Правила 11.2: Основний штраф згідно з 

Правилами 6.3b або 14.7a. 

Якщо в результаті однієї дії або взаємопов'язаних дій відбулося 

багаторазове порушення Правил, то див. Правило 1.3c (4). 

11.3 Навмисно переміщення предметів або зміна умов з метою 

вплинути на м'яч, що рухається 

Коли м'яч рухається, гравцеві не можна навмисно здійснювати будь-які з 

наступних дій, які можуть вплинути на те, де м'яч (як м'яч самого гравця, так і 

м'яч іншого гравця) міг би зупинитись: 

• Змінювати фізичні умови, здійснюючи будь-які дії, перераховані в 

правилі 8.1а (наприклад, повертати на місце дівот чи притискати нерівний 

дерен), або 

• Піднімати чи переміщати: 

➢ вільні перешкоди (див. Правило 15.1a, Виняток 2), або 

➢  рухомі  перешкоди (див. Правило 15.2a, Виняток 2). 

Виняток - Переміщення флагштоку, м'яч у стані спокою на паттінг-

гріні та іншого спорядження гравця: Це Правило не забороняє гравцеві 

піднімати або переміщати: 

• Віддалений флагшток, 

• М'яч, що знаходиться у стані спокою на паттінг-гріні, або 
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• Будь-яке інше спорядження гравця (але не м'яч в стані спокою будь-де на 

гольф-полі, крім паттінг-гріну і не маркер м’яча будь-де на гольф-полі). 

Видалення флагштоку з лунки (в тому числі, обслуговування флагштоку) 

під час руху м'яча регламентується Правилом 13.2, а не цим Правилом. 

Штраф за порушення Правила 11.3: Основний штраф. 

Див. Правило 22.2 (в форматі Форсом будь-який з партнерів може діяти в 

інтересах сторони, а дії партнера прирівнюються до дій гравця); Правило 23.5 (в 

форматі Фор-бол будь-який з партнерів може діяти в інтересах сторони, а дії 

партнера стосовно м'яча гравця або спорядження гравця прирівнюються до дій 

гравця). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Правила Гольфу  Сторінка   113 
 

IV. Спеціальні Правила для бункерів і паттінг-гріну 

(Правила 12-13) 

Правило 12 - Бункери 

Правило 12 спеціальне Правило для бункерів, які представляють собою 

спеціально підготовані зони, призначені для перевірки вмінь гравця грати м'яч 

з піску. Щоб гравець в повній мірі пройшов це випробування, введені обмеження 

на дотик піску в бункері до виконання удару, а також на вибір місця для реліфу, 

коли м'яч знаходиться у бункері. 

 

12.1 Коли м'яч знаходиться в бункері 

М'яч знаходиться в бункері, коли будь-яка його частина: 

• Торкається піску на поверхні землі в межах бункера, або 
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• Знаходиться всередині цього бункера і при цьому: 

➢ лежить на поверхні землі у тому місці, де зазвичай знаходиться пісок 

(наприклад, там, де пісок здуло вітром або змило водою), чи 

➢ знаходиться всередині або на поверхні вільної перешкоди, рухомої 

перешкоди, ділянки гольф-поля в аномальному стані або невід'ємного об'єкта 

гольф-поля, які торкаються піску в бункері або місця на поверхні землі, де 

зазвичай знаходиться пісок. 

Якщо м'яч лежить на грунті, траві іншому зростаючому або закріпленому 

об'єкті всередині меж бункера, але не торкаються піску, то вважається, що м'яч 

не знаходиться в бункері. 

Якщо м'яч одночасно знаходиться в бункері та в іншій зоні гольф-поля, див. 

Правило 2.2c. 

12.2 Гра м'ячем, що знаходиться в бункері 

Це Правило застосовується як під час раунду, так і під час зупинки гри 

згідно з Правилом 5.7a. 

a. Видалення вільних перешкод і рухомих перешкод 

Перед тим, як грати м'яч з бункера, гравець може видаляти вільні 

перешкоди згідно з Правилом 15.1 і рухомі перешкоди згідно з Правилом 15.2. 

Під час цих дій дозволяється також дотик або переміщення піску в бункері 

в межах розумного. 

b. Обмеження на дотик до піску в бункері 

(1) Коли дотик до піску призводить до штрафу. До виконання удару по 

м'ячу, що знаходиться в бункері, гравцеві не можна: 
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• Навмисно торкатися до піску в цьому бункері рукою, ключкою, граблями 

та іншими предметами з метою протестувати стан піску і отримати 

інформацію про майбутній ударі, чи 

• Торкатися піску в цьому бункері ключкою: 

➢ безпосередньо перед м'ячем або безпосередньо позаду нього, (за 

винятком випадків коректного пошуку м'яча, дозволених Правилом 7.1a 

або випадків видалення вільних перешкод і рухомих перешкод, 

дозволених Правилом 12.2a), 

➢ при виконанні тренувального свінгу, чи 

➢ при виконанні замаху для удару. 

(2) Коли дотик піску не призводить до штрафу. За винятком випадків, 

зазначених у (1), це Правило не забороняє гравцеві торкатися до піску в бункері 

будь-яким іншим способом, наприклад, коли гравець: 

• занурює ноги в пісок при прийнятті стійки для тренувального свінгу або 

удару, 

• розрівнювати бункер для догляду за гольф-полем, 

• розміщує в бункері ключки, спорядження або інші предмети (кладе або 

кидає їх), 

• робить виміри, маркує, піднімає м'яч і встановлює його на попереднє 

місце або здійснює інші дії згідно з Правилом, 

• спирається на ключку, щоб відпочити, зберегти рівновагу або уникнути 

падіння, чи 

• вдаряє по піску через роздратування або гнів. 

Однак гравець отримує Основний штраф, якщо дотик до піску сприятиме 

поліпшенню умов, які впливають на удар і призводить до порушення Правила 
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8.1а (див. Також Правила 8.2 і 8.3, що обмежують поліпшення або погіршення 

інших фізичних умов з метою впливу на гру). 

 (3) Немає обмежень після того, як м'яч зіграний з бункера. Після того, як 

м'яч зіграний і знаходиться за межами бункера, гравець може: 

• Торкатися до піску в бункері без штрафу, передбаченого Правилом 12.2b 

(1), та 

• Розрівнювати пісок в бункері з метою догляду за гольф-полем без 

штрафу, передбаченого Правилом 8.1a. 

Це дозволяється робити навіть в тому випадку, якщо м'яч зупиняється за 

межами бункера, та: 

• Гравцеві пропонується або дозволяється Правилами використовувати 

реліф удар і відстань  та вкинути м'яч до цього бункера, або 

• Ця область піску в бункері знаходиться на лінії гри для наступного удару 

поза межами бункера. 

Однак, якщо зіграний з бункера м'яч знову потрапляє в цей бункер або 

гравець використовує реліф, вкидаючи м'яч до цього бункера, то знову 

застосовуються обмеження для цього м'яча в грі в бункері, передбачені 

Правилами 12.2b (1) та 8.1a. 

Штраф за порушення Правила 12.2: Основний штраф. 

12.3 Спеціальні правила для реліфу м'яча, що знаходиться в бункері 

Якщо м'яч знаходиться в бункері, то можуть застосовуватися спеціальні 

Правила для реліфу в наступних ситуаціях: 

• Втручання з боку гольф-поля в аномальному стані (Правило 16.1с), 

• Втручання з боку небезпечної ситуації з тваринами (Правило 16.2) і 

• Неграючий м’яч (Правило 19.3). 
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Правило 13 - Паттінг-грін 

Правило 13 це спеціальне правило, що застосовується на паттінг-грінах. 

Паттінг-гріни спеціально підготовані для гри м'ячем на поверхні землі, на 

кожному з них для позначення місця розташування лунки встановлений 

флагшток, тому на них застосовуються деякі Правила, які відрізняються від 

Правил, що застосовуються в інших зонах гольф-поля. 

13.1 Дії, які дозволені або необхідні на паттінг-грінах 

 Це Правило дозволяє гравцеві здійснювати на паттінг-гріні дії, які 

зазвичай не дозволені поза межами паттінг-гріну - наприклад, маркувати, 

піднімати, очищати м'яч і встановлювати його на попереднє місце, а також 

усувати пошкодження паттінг-гріну, видаляти на ньому пісок і розсипаний 

грунт . Якщо на паттінг-гріні був випадково зрушений з місця м'яч або маркер 

м’яча, то штрафу не буде. 

a. Коли м'яч знаходиться на паттінг-гріні 

М'яч знаходиться на паттінг-гріні, якщо будь-яка частина м'яча: 

• Торкається паттінг-гріну, або 

• Лежить на чому-небудь або всередині чого-небудь (наприклад, вільної 

перешкоди або штучної перешкоди) і при цьому знаходиться в межах 

паттінг-гріну. 

Якщо м'яч одночасно знаходиться на паттінг-гріні та в іншій зоні гольф-поля, 

див. Правило 2.2c. 

b. Маркування, підняття і очищення м'яча на паттінг-гріні 

М'яч, який знаходиться на паттінг-гріні, може бути піднятий і очищений 

(див. Правило 14.1). 

Місцезнаходження м'яча має бути промарковане до його підняття і цей 

м'яч повинен бути встановлений на початкове місце (див. Правило 14.2). 
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c. Покращення, дозволені на паттінг-гріні 

Під час раунду і зупинки гри згідно з Правилом 5.7а гравець може 

здійснювати дві нижченаведені дії на паттінг-гріні, незалежно від того, лежить 

м'яч на паттінг-гріні чи ні: 

(1) прибирати пісок і розсипаний грунт. Пісок і розсипаний грунт на 

паттінг-гріні (але не будь-де ще на гольф-полі) можуть бути прибрані без 

штрафу. 

(2) усувати пошкодження. Гравець без штрафу може усувати 

пошкодження на паттінг-гріні, здійснюючи розумно необхідні дії, щоб якомога 

точніше повернути поверхню паттінг-ґріну до її початкового стану, але тільки: 

• За допомогою руки, ноги або іншої частини тіла або за допомогою 

звичайного інструменту для усунення слідів від м'ячів, а також підставки-

ті, ключки або схожого предмету, що входить до числа звичайного 

спорядження, та 

• Без невиправданої затримки гри (див. Правило 5.6a). 

Однак, якщо гравець покращує поверхню паттінг-гріну, здійснюючи дії, 

які перевищують розумно необхідні дії для відновлення поверхні паттінг-гріну 

до її початкового стану (наприклад, створюючи доріжку до лунки або 

використовуючи недозволений предмет), то гравець отримує Основний штраф 

за порушення Правила 8.1a. 

Поняття «пошкодження паттінг-гріну» включає будь-які ушкодження, 

завдані людиною або зовнішнім фактором, наприклад: 

• Сліди від м'ячів, сліди взуття (наприклад, від шипів) і подряпини або 

вм'ятини від спорядження чи флагштоку, 

• Заглушки колишніх лунок, вставки дерну, стики шматків дерну, а також 

подряпини і вм'ятини від обслуговуючих інструментів або механізмів, 
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• Сліди тварин або відбитки копит, та 

• Заглиблені у землю б'єкти (наприклад, камені, жолуді або підставки-ті). 

Однак до "пошкоджень паттінг-гріну" не стосується будь-які 

пошкодження або обставини, які: 

• Є результатом регулярних робіт для підтримки паттінг-гріну в 

належному стані (наприклад, аераційні отвори та канавки від 

вертикального зкошення трави) 

• Виниклих у результаті поливу,  дощу або інших природних сил, 

• Є природним дефектом поверхні (наприклад, бур'яни або області без 

трав'яного покрову чи хвороблива область або нерівна трава), або 

• Виникло в результаті природнього зносу лунки. 

d. Якщо м'яч або маркер м’яча зрушено з місця на паттінг-гріні 

Два спеціальних Правила призначені для ситуації, коли м'яч або маркер 

м’яча зрушено з місця на паттінг-гріні. 

(1) Відсутній штраф за випадкове зрушення м'яча з місця. Якщо гравець, 

противник або інший гравець у грі на рахунок ударів випадково рухає м'яч 

гравця або маркер м’яча на паттінг-гріні, то штрафу не буде. 

Гравець повинен: 

• Встановити цей м'яч на початкове місце (яке, якщо невідомо, повинно 

бути визначене приблизно) (див. Правило 14.2), або 

• Встановити маркер м’яча, щоб маркувати початкове місце розташування 

м'яча. 

Виняток - М'яч повинен гратися, з місця де він лежить, якщо м'яч почав 

рухатися під час розмаху або удару і при цьому удар був виконаний (див. 

Правило 9.1b). 
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Якщо гравець або противник навмисно піднімає м'яч гравця або маркер 

м’яча гравця на паттінг-гріні, то див. Правило 9.4 або Правило 9.5, щоб 

дізнатися, чи буде штраф. 

 (2) Коли встановлювати на попереднє місце м'яч, який був зрушений з 

місця силами природи. Якщо рух м'яча на паттінг-гріні був спричинений 

силами природи, то місце, з якого гравець повинен виконувати свій наступний 

удар, залежить від того, чи був м'яч вже піднятий і потім встановлений на 

початкове місце: 

• М'яч уже було піднято і потім встановлено на місце. М'яч повинен 

бути встановлений на початкове місце (яке, якщо невідомо, повинно бути 

визначене приблизно) (див. Правило 14.2) навіть в тому випадку, якщо 

м'яч був зрушений з місця силами природи, а не гравцем, противником 

або зовнішнім фактором (див. Правило 9.3, виняток). 

• М'яч ще не було піднято і потім встановлено на місце. М'яч повинен 

гратися з нового місця (див. Правило 9.3) 

e. Заборона на тестування гріну 

Під час раунду або зупинки гри згідно з Правилом 5.7а гравцеві не можна 

навмисно здійснювати будь-яку з наступних дій, з метою протестувати паттінг-

грін або пошкоджений грін: 

• Терти поверхню, або 

• Котити м'яч. 

Виняток - Тестування гріну між двома лунками. Між двома лунками 

гравець може терти поверхню або котити м'яч на паттінг-гріні щойно 

завершеної лунки або на будь-якому тренувальному гріні (див. Правило 5.5b). 

Штраф за тестування паттінг-гріну або невірного гріну, що призводить до 

порушення Правила 13.1e: Основний штраф. 
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Якщо в результаті однієї дії або взаємопов'язаних дій відбулося 

багаторазове порушення Правил, то див. Правило 1.3c (4). 

Див. Процедури Комітету, Розділ 8; Зразок Місцевого правила I-2 

(Комітет може прийняти Місцеве правило, яке забороняє гравцеві котити м'яч 

на паттінг-гріні  щойно завершеної лунки.) 

f. Обов'язковий реліф при втручанні невірного гріну 

(1) Що означає втручання невірного гріна. Згідно з цим Правилом 

втручання невірного гріну є тоді, коли: 

• Будь-яка частина м'яча гравця торкається невірного гріну або лежить на 

чому-небудь або всередині чого-небудь (наприклад, на вільній перешкоді 

чи штучній перешкоді) і при цьому знаходиться в межах невірного гріну, 

або 

• Невірний грін фізично втручається в область запланованої стійки або 

область запланованого свінгу гравця. 

(2) Обов'язковий реліф. Коли є вплив невірного гріна, гравцеві не можна 

грати м'яч, з того місця де він лежить. 

Замість цього гравець повинен використовувати реліф без штрафу, 

вкинувши початковий м'яч або інший м'яч у наступну область реліфу (див. 

Правило 14.3): 

• Точка-орієнтир: Найближча точка завершеного реліфу в тій же зоні 

гольф-поля, в якій м’яч зупинився. 

• Розмір області реліфу визначається від точки-орієнтиру: Одна 

довжина ключки, але з наступними обмеженнями: 

• Обмеження на розташування області реліфу: 

➢ Повинна знаходитись у тій же зоні гольф-поля, в якій м'яч 

зупинився, 
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➢ Повинна знаходитись не ближче до лунки, ніж точка-орієнтир, та 

➢ Повинна забезпечувати повний реліф від будь-якого впливу 

невірного гріну. 

 (3) Реліф не надається у разі явної недоцільністі. Правило 13.1f не дає 

права на реліф, якщо перешкода з'являється тільки тоді, коли гравець вибирає 

ключку, тип стійки або свінгу чи напрямок гри, які є недоцільними у даних 

обставинах. 

Див. Процедури Комітету, Розділ 8; Зразок Місцевого правила D-3 

(Комітет може прийняти Місцеве правило, яке не дозволяє використання 

реліфу у разі, якщо невірний грін перешкоджає лише в області запланованої 

стійки   гравця). 
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Штраф за гру неправильно заміщеним м’ячем або за гру м’ячем з 

невірного місця, що є порушенням Правила 13.1: Основний штраф згідно з 

Правилами 6.3b або 14.7a. 

Якщо в результаті однієї дії або взаємопов'язаних дій відбулося 

багаторазове порушення Правил, то див. Правило 1.3c (4). 

13.2 Флагшток 

У цьому Правилі говориться про варіанти дій гравця з флагштоком. 

Гравець може залишити флагшток в лунці або видалити його (що не 

виключає обслуговування флагштоку ким-небудь іншим і видалення 

флагштоку з лунки після того, як м'яч зіграний), однак свій вибір гравець 

повинен зробити до виконання удару. У більшості випадків, якщо м'яч, що 

рухається потрапляє у флагшток, то штрафу не буде. 

Це Правило застосовується до м'яча, зіграного з будь-якого місця на гольф-

полі - як на паттінг-гріні, так і поза ним. 

a. Флагшток залишено в лунці 

(1) Гравець може залишити флагшток в лунці. Гравець може виконувати 

удар в той час, коли флагшток залишений в лунці, тобто можливо, що м'яч, 

який рухається потрапить в флагшток. 

До виконання удару гравець повинен прийняти одне з двох рішень: 

• Залишити флагшток в лунці в тому положенні, в якому він знаходиться, 

або перемістити його в центральне положення та залишити його в цьому 

положенні, або 

• Повернути раніше видалений флагшток назад у лунку. 

Але в будь-якому з цих випадків: 
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• Гравець не повинен намагатися отримати перевагу, навмисно 

переміщаючи флагшток, що знаходиться в лунці у положення, відмінне від 

центрального. 

• Якщо це станеться і м'яч, що рухається потім потрапить у флагшток, 

гравець отримає Основний штраф. 

  (2) Штрафу не буде, якщо м'яч потрапляє у флагшток, залишений в 

лунці. Якщо гравець виконує удар, коли флагшток залишений в лунці, а м'яч, 

який рухається потім потрапляє в флагшток: 

• Штрафу не буде (за винятком випадків, передбачених в (1)), та 

• М'яч повинен гратися з того місця де він лежить. 

  (3) Гравець обмежений в можливості переміщати або видаляти 

залишений в лунці флагшток, коли м'яч знаходиться у русі. Якщо флагшток 

залишений в лунці, то після виконання удару: 

• Гравцеві або його кедді не можна навмисно переміщати або видаляти 

флагшток з метою вплинути на те, де м'яч міг би зупинитись (наприклад, щоб 

уникнути попадання м'яча у флагшток). Якщо це станеться, то гравець отримує 

Основний штраф. 

• Однак гравець не отримує штраф, якщо залишений в лунці флагшток 

буде переміщено або видалено з якоїсь іншої причини, наприклад, коли гравець 

обгрунтовано вважає, що м'яч, який рухається не потрапить у флагшток до того, 

як зупиниться. 

(4) Інші гравці обмежені в можливості переміщати або видаляти 

флагшток, якщо гравець вирішив залишити його в лунці. Якщо гравець 

залишив флагшток в лунці і не уповноважив кого-небудь обслуговувати 

флагшток (див. Правило 13.2b (1)), то іншому гравцеві не можна навмисно 

переміщати або видаляти флагшток з метою вплинути на те, де м'яч, який 

рухається міг би зупинитись. 
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• Якщо інший гравець або його кедді зробить це до чи під час виконання 

гравцем удару (а гравець виконає удар, не знаючи про це) або зробить це, коли 

м'яч гравця рухається, то цей інший гравець отримує Основний штраф. 

• Однак штрафу не буде, якщо інший гравець або його кедді переміщує 

або видаляє флагшток з якоїсь іншої причини, наприклад, коли він: 

➢ обгрунтовано вважає, що м'яч гравця, який рухається не потрапить у 

флагшток до того, як зупиниться, або 

➢ не знає про те, що гравець має намір зіграти, або про те, що м'яч гравця 

рухається. 

Див. Правило 22.2 (в форматі Форсом будь-який з партнерів може діяти в 

інтересах сторони, а дії партнера прирівнюються до дій гравця); Правило 23.5 (в 

форматі Фор-бол будь-який з партнерів може діяти в інтересах сторони, а дії 

партнера стосовно м'яча гравця або спорядження гравця прирівнюються до дій 

гравця). 

b. Флагшток видалений з лунки 

(1) Флагшток для гравця може бути видалений з лунки. Гравець може 

виконувати удар, коли флагшток видалений з лунки, тобто його м'яч, який 

рухається не потрапить у флагшток, що знаходиться у лунці.  

До виконання удару гравець повинен прийняти одне з двох рішень: 

• Видалити флагшток з лунки до виконання удару, або 

• Уповноважити когось обслуговувати флагшток, що означатиме його 

видалення наступним чином: 

➢ до або під час виконання удару притримувати флагшток в лунці, над 

лункою або поруч з лункою, вказуючи тим самим гравцеві на розташування 

лунки, та 

➢ після виконання удару видалити флагшток. 
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Вважається, що гравець уповноважив обслуговування флагштоку, якщо: 

• Кедді гравця під час виконання удару притримує флагшток в лунці, над 

лункою або поруч з лункою, або стоїть безпосередньо поруч з лункою, навіть 

якщо гравець не знає про ці дії кедді, 

• Гравець просить будь-яку іншу людину обслуговувати флагшток і ця людина 

робить це, або 

• Гравець бачить, що будь-яка людина притримує флагшток в лунці, над 

лункою або поруч з лункою, чи стоїть поруч з лункою і гравець виконує удар, не 

попросивши цю людину відійти або залишити флагшток в лунці. 

(2) Що робити, якщо м'яч потрапляє у флагшток або в людину, яка його 

обслуговує. Якщо м'яч гравця рухаючись потрапляє в флагшток, який гравець 

вирішив видалити відповідно до пункту (1), або в людину, яка обслуговує 

флагшток (або будь-що, що тримає ця людина), порядок подальших дій 

залежить від того, чи було це потрапляння випадковим або навмисним: 

• М'яч випадково потрапляє в флагшток або в людину, який видалив або 

обслуговує його. Якщо м'яч гравця рухаючись випадково потрапляє в флагшток 

або людину, яка видалила або обслуговує флагшток (або в будь-що, що тримає 

ця людина), то штрафу не буде і м'яч повинен гратися з того місця де він лежить. 

• М'яч навмисно відбитий або зупинений людиною, яка обслуговує 

флагшток. Якщо людина, яка обслуговує флагшток, навмисно відбиває або 

зупиняє м'яч гравця, який рухається, то застосовується Правило 11.2c: 

➢ Звідки грається м'яч. Гравцеві не можна грати м'яч з місця де він лежить, 

а замість цього він повинен використовувати реліф згідно з Правилом 11.2c. 

➢ Коли застосовується штраф. Якщо людиною, яка навмисно відбила або 

зупинила м'яч, був гравець або його кедді, то цей гравець отримує Основний 

штраф за порушення Правила 11.2. 
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Для цілей цього Правила вираз «навмисно відбив або зупинив» має таке ж 

значення, що і в правилі 11.2a і включає випадки, коли м'яч гравця рухаючись 

потрапляє: 

• У віддалений флагшток, який навмисно розташований або залишений в 

такому місці на землі, в якому він міг би відбити або зупинити цей м'яч, 

• У флагшток, який обслуговується і навмисно не був видалений з лунки 

або з траєкторії руху м'яча, чи 

• У людину, яка обслуговувала або видаляла флагшток (або будь-що, що 

тримала ця людина) і навмисно не відійшла з траєкторії руху м'яча. 

Виняток - Обмеження на навмисно переміщення флагштоку з метою 

вплинути на м'яч, що рухається (див. Правило 11.3). 

Див. Правило 22.2 (в форматі Форсом будь-який з партнерів може діяти в 

інтересах сторони, а дії партнера прирівнюються до дій гравця); Правило 23.5 (в 

форматі Фор-бол будь-який з партнерів може діяти в інтересах сторони, а дії 

партнера стосовно м'яча гравця або спорядження гравця прирівнюються до дій 

гравця). 

c. М'яч торкається флагштоку, що знаходиться в лунці 

Якщо м'яч гравця зупиняється, торкаючись флагштоку, залишеного в 

лунці: 

• Якщо будь-яка частина м'яча знаходиться в лунці нижче поверхні 

паттінг-гріну, то м'яч вважається забитим, навіть якщо м'яч не повністю 

знаходиться нижче поверхні. 

• Якщо жодна з частин м'яча не знаходиться в лунці нижче поверхні 

паттінг-гріну: 

➢ м'яч не забитий і повинен гратися з місця де він лежить. 
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➢ якщо при видаленні флагштоку м'яч відкочується (незалежно від 

того, падає він в лунку або відкочується від лунки), то штрафу не буде і м'яч 

потрібно поставити на край лунки (див. Правило 14.2). 

Штраф за гру неправильно заміщеним м’ячем або за гру м’ячем з 

невірного місця, що є порушенням Правила 13.2с: Основний штраф згідно з 

Правилами 6.3b чи 14.7a. 

Якщо в результаті однієї дії або взаємопов'язаних дій відбулося 

багаторазове порушення Правил, то див. Правило 1.3c (4). 

У грі на рахунок ударів гравець дискваліфікується, якщо він не забив м'яч у лунку, 

як це наказано у Правилі 3.3c. 

13.3 М'яч зависає над лункою 

a. Час очікування падіння м'яча в лунку, що нависає над нею 

Якщо будь-яка частина м'яча зависає над краєм лунки: 

• Гравцеві надається визначений час на те, щоб підійти до лунки і 

додаткові десять секунд  на очікування, щоб простежити, чи не впаде м'яч в 

лунку. 

• Якщо за вказаний час очікування м'яч впаде в лунку, то вважається, що 

гравець забив м'яч своїм останнім ударом. 

• Якщо за вказаний час очікування м'яч не впаде в лунку, то: 

➢ вважається, що м'яч знаходиться в стані спокою. 

➢ якщо потім м'яч впаде в лунку до того, як він буде зіграний, то 

вважається, що гравець забив м'яч своїм останнім ударом, але отримує 

один штрафний удар, який додається до рахунку на цій лунці. 

b. Що робити, якщо м'яч, що зависає над лункою, піднятий або зрушений з 

місця до закінчення часу очікування 
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Якщо м'яч, що зависає над лункою, піднятий або зрушений з місця до 

закінчення часу очікування, дозволеного Правилом 13.3a, то вважається, що м'яч 

знаходився в стані спокою: 

• М'яч потрібно встановити на край лунки (див. Правило 14.2) і 

• Час очікування, дозволений Правилом 13.3a більше не застосовується 

стосовно цього м'яча (див. Правило 9.3, щоб дізнатися порядок дій, якщо 

встановлений м'яч потім зрушають з місця сили природи.) 

Якщо противник в матчевій грі або інший гравець у грі на рахунок ударів 

навмисно, до закінчення часу очікування, піднімає або зрушує з місця м'яч 

гравця, який зависає над лункою: 

• У матчевій грі вважається, що гравець забив м'яч своїм останнім ударом, 

при цьому противник не отримує штраф, передбачений Правилом 11.2b. 

• У грі на рахунок ударів гравець, який підняв або зрушив з місця м'яч, 

отримує Основний штраф (два штрафні удари). М'яч потрібно встановити на 

край лунки (див. Правило 14.2). 
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 V. Підняття м'яча і повернення його до гри (Правило 14) 

Правило 14 - Дії з м'ячем: маркування, підняття і очищення. 

Встановлення на попереднє місце; вкидання в область реліфу. Гра з 

невірного місця 

У Правилі 14 говориться про те, як і коли гравець може маркувати 

розташування м'яча, який знаходиться в стані спокою, піднімати і очищати 

м'яч, а також про те, як повертати м'яч до гри так, щоб м'яч був зіграний з 

вірного місця. 

➢ Коли піднятий або зрушений з місця м'яч належить встановити на 

попереднє місце, то цей же м'яч повинен бути встановлений на початкове 

місце. 

➢ Якщо використовується реліф без штрафу або реліф зі штрафом, то 

в конкретній області реліфа повинен вкидатись або початковий м'яч, або 

заміщаючий м'яч. 

Якщо при використанні таких процедур буде допущена помилка, то її 

можна буде виправити без штрафу до того, як м'яч буде зіграний, але якщо 

гравець зіграє м'яч з невірного місця, то він отримає штраф. 

14.1 Маркування, підняття і очищення м'яча 

Це Правило застосовується у разі навмисного «підняття» м'яча гравця, який 

знаходиться у стані спокою та включає в себе підняття м'яча рукою, його 

обертання або навмисно зрушення м'яча з місця будь-яким іншим чином. 

a. Місцезнаходження м'яча, який належить підняти і встановити на попереднє 

місце, має бути замаркованим 

Перш ніж підняти м'яч згідно з Правилом, яке наказує встановити цей м'яч 

на початкове місце, гравець повинен замаркурувати це місце, що означає: 
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• Помістити маркер м’яча безпосередньо позаду або безпосередньо поруч 

з м'ячем, чи 

• Розташувати ключку на землі безпосередньо позаду або безпосередньо 

поруч з м'ячем. 

Якщо місце замарковано маркером м'яча після його переміщення, то 

гравець повинен прибрати маркер м’яча до виконання удару. 

Якщо гравець піднімає м'яч, не замаркувавши його місцерозташування, 

маркує розташування м'яча неправильним способом або виконує удар, 

залишивши на місці маркер м’яча, то гравець отримує один штрафний удар. 

Якщо в результаті однієї дії або взаємопов'язаних дій відбулося 

багаторазове порушення Правил, то див. Правило 1.3c (4). 

Якщо гравець піднімає м'яч, щоб згідно з Правилом використовувати реліф, 

то йому не обов'язково перед підняттям маркувати розташування м'яча. 

b. Хто може піднімати м'яч 

М'яч гравця згідно з Правилами може бути піднято тільки: 

• Гравцем, або 

• Ким-небудь, кому гравець це дозволив, однак такий дозвіл має 

видаватися перед кожним підняттям м'яча, а не в цілому на раунд. 

Виняток - Кедді може піднімати м'яч гравця на паттінг-гріні без 

дозволу. Коли м'яч гравця знаходиться на паттінг-гріні, кедді гравця може 

піднімати м'яч без дозволу гравця. 

Якщо кедді піднімає м'яч без дозволу гравця в будь-якому місці, крім 

паттінг-гріну, гравець отримує один штрафний удар (див. Правило 9.4). 
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c. Очищення піднятого м'яча 

М'яч, піднятий з паттінг-гріну, може бути очищений завжди (див. 

Правило 13.1b). 

М'яч, піднятий в будь-якому іншому місці, може бути очищений завжди, за 

винятком ситуацій, коли він піднятий: 

• Щоб переконатися, що він не розколовся або не тріснув. Очищення не 

дозволяється (див. Правило 4.2c (1)) 

• Для ідентифікації. Очищення дозволяється тільки в тій мірі, яка 

необхідна для ідентифікації. (Див. Правило 7.3). 

• Заважає грі. Очищення не дозволяється (див. Правило 15.3b (2)). 

• Щоб впевнитись, що м'яч знаходиться в умовах при яких дозволений 

реліф. Очищення дозволяється тільки в тому випадку, якщо гравець буде 

використовувати реліф згідно з Правилом (див. Правило 16.4). 

Якщо гравець очищає піднятий м'яч, коли це не дозволено, гравець 

отримує один штрафний удар. 

Якщо в результаті однієї дії або взаємопов'язаних дій відбулося 

багаторазове порушення Правил, то див. Правило 1.3c (4). 

Див. Правило 22.2 (в форматі Форсом будь-який з партнерів може діяти в 

інтересах сторони, а дії партнера прирівнюються до дій гравця); Правило 23.5 (в 

форматі Фор-бол будь-який з партнерів може діяти в інтересах сторони, а дії 

партнера стосовно м'яча гравця або спорядження гравця прирівнюються до дій 

гравця). 

14.2 Встановлення м'яча на місце 

Це Правило застосовується кожен раз, коли м'яч піднятий або зрушений з 

місця та Правило наказує встановити його на місце. 
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a. Повинен використовуватися початковий м'яч 

При установці м’яча на попереднє місце повинен використовуватися 

початковий м'яч. 

Виняток - Інший м'яч може використовуватися, якщо: 

• Неможливо протягом декількох секунд і не докладаючи надмірних 

зусиль дістати початковий м'яч, за умови, що гравець навмисно не створив 

ситуацію, коли його м'яч виявився недоступний. 

• Початковий м'яч розколовся або тріснув (див. Правило 4.2c), 

• Гра поновлюється після того, як вона була зупинена (див. Правило 5.7d), 

або 

• Інший гравець зіграв початковим м'ячем гравця, як невірним м’ячем (див. 

Правило 6.3c (2)). 

b. Хто і як повинен встановлювати м'яч на попереднє місце 

(1) Хто може встановлювати м'яч на попереднє місце. Згідно з 

Правилами м'яч гравця може бути встановлений на попереднє місце тільки: 

• Гравцем, або 

• Іншою людиною, яка підняла цей м'яч або спричинила його зрушення з 

місця (навіть якщо це йому не дозволялося Правилами). 

Якщо гравець зіграє м'яч, який був встановлений на попереднє місце будь-

ким, хто не мав на це права, то гравець отримує один штрафний удар. 

(2) Як м'яч повинен встановлюватися. М'яч повинен бути встановлений 

таким чином: м'яч необхідно покласти на необхідне місце і відпустити його так, 

щоб він залишився на цьому місці. 

Якщо гравець зіграє м'ячем, який був встановлений неправильним 

способом, але на необхідне місце, гравець отримує один штрафний удар. 



Правила Гольфу  Сторінка   134 
 

c. Місце, на яке встановлюється м'яч 

М'яч повинен бути встановлений на початкове місце (яке якщо невідомо, 

повинно бути визначене приблизно), за винятком випадків, коли м'яч повинен 

бути встановлений на інше місце згідно з Правилами 14.2d (2) та 14.2e. 

Якщо м'яч знаходився в стані спокою на якійсь нерухомій перешкоді, 

невід'ємному об'єкті гольф-поля, граничному об'єкті або зростаючому чи 

закріпленому об'єкті або знаходився під таким об'єктом чи впритул до нього, то: 

• «Місце», на якому знаходиться м'яч, включає в себе і вертикальну 

складову стосовно землі. 

• Це означає, що цей м'яч повинен бути встановлений на початкове місце 

на такому об'єкті, під ним або впритул до нього. 

Якщо будь-яка вільна перешкода була видалена в результаті підняття або 

зсуву м'яча, або до того, як м'яч був встановлений на попереднє місце, то її не 

потрібно повертати назад. 

Щоб дізнатися, які обмеження накладаються на видалення вільних 

перешкод перед установкою на попереднє місце піднятого або зрушеного з 

місця м'яча, див. Правило 15.1a, Виняток 1. 

d. Куди встановлювати м'яч, якщо початкове положення м'яча змінилося 

Якщо положення піднятого або зрушеного м'яча, який повинен бути 

встановлений на попереднє місце, змінилося, то гравець повинен встановити 

м'яч наступним чином: 

(1) М'яч знаходився в піску. Якщо м'яч знаходився в стані спокою в піску, в 

бункері або в будь-якому іншому місці на гольф-полі, то: 

• При установці м’яча на його початкове місце (яке якщо невідомо, 

повинно бути визначене приблизно) (див. Правило 14.2c), гравець повинен 

якомога ретельніше визначити початкове положення м'яча. 



Правила Гольфу  Сторінка   135 
 

• Якщо м'яч був покритий піском, то при відтворенні положення м'яча, 

гравець може залишити невелику частину м'яча видимою. 

Якщо гравець не відтворив положення м'яча, чим порушив це Правило, то 

гравець зіграв з невірного місця. 

(2) М'яч знаходився не в піску. Якщо м'яч знаходився в стані спокою будь-

де, крім піску, то гравець повинен встановити м'яч на найближче місце, в 

якому положення м'яча буде найбільш схожим на його початкове 

положення і яке: 

• Знаходиться в межах однієї довжини ключки від початкового місця (яке, 

якщо невідомо, повинно бути визначене приблизно) (див. Правило 14.2c), 

• Знаходиться не ближче до лунки, та 

• Знаходиться в тій же зоні гольф-поля, що і початкове місце. 

Якщо гравцеві відомо, що початкове положення м'яча було змінено, але 

невідомо, яким воно було, то гравець повинен визначити початкове положення 

приблизно і встановити м'яч відповідно до пункту (1) або пункту (2). 

Виняток - Якщо положення м'яча змінилося під час зупинки гри, а м'яч 

був піднятий, див. Правило 5.7d. 

e. Що робити, якщо встановлений м'яч не залишається на початковому місці 

Якщо гравець намагається встановити м'яч, але м'яч не залишається на 

початковому місці, то гравець повинен повторити спробу. 

Якщо м'яч знову не залишається на цьому місці, то гравець повинен 

встановити цей м'яч на найближче місце (але не ближче до лунки), на якому м'яч 

залишиться в стані спокою, але з урахуванням наступних обмежень, в залежності 

від того, де знаходилося попереднє місце: 

• Це місце повинно бути не ближче до лунки. 
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• Початкове місце в основній зоні. Найближче місце повинно бути в 

основній зоні. 

• Початкове місце в бункері або в штрафній зоні. Найближче місце 

повинно бути або в цьому ж бункері, або в цій же штрафній зоні. 

• Початкове місце на паттінг-гріні. Найближче місце повинно бути або 

на паттінг-гріні, або в основній зоні. 

Штраф за гру неправильно заміщеним м’ячем або за гру м’ячем з 

невірного місця, що є порушенням Правила 14.2: Основний штраф згідно з 

Правилами 6.3b або 14.7a. 

Якщо в результаті однієї дії або взаємопов'язаних дій відбулося 

багаторазове порушення Правил, то див. Правило 1.3c (4). 

Див. Правило 22.2 (в форматі Форсом будь-який з партнерів може діяти в 

інтересах сторони, а дії партнера прирівнюються до дій гравця); Правило 23.5 (в 

форматі Фор-бол будь-який з партнерів може діяти в інтересах сторони, а дії 

партнера стосовно м'яча гравця або спорядження гравця прирівнюються до дій 

гравця). 

14.3 Вкидання м'яча в область реліфу 

Це Правило застосовується кожен раз, коли гравець при використанні 

реліфу згідно з Правилом повинен вкидати м'яч, включаючи випадки, коли 

гравець повинен завершити процедуру реліфу установкою м'яча згідно з 

Правилом 14.3c (2). 

Якщо гравець перед вкиданням чи під час вкидання покращує область 

реліфу, див. Правило 8.1. 

a. Можна використовувати початковий м'яч або інший м'яч 

Гравець може використовувати початковий м'яч або інший м'яч. 
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Це означає, що гравець може використовувати будь-який м'яч щоразу, 

коли він вкидає або встановлює м'яч згідно з цим Правилом. 

b. М'яч повинен вкидатись правильним способом 

Гравець повинен вкидати м'яч правильним способом, згідно з усіма 

трьома нижчеперерахованими пунктам: 

(1) М'яч повинен вкидатись гравцем. М'яч повинен вкидатись тільки 

самим гравцем. Ні кедді, ні будь-хто інший не можуть робити це. 

(2) М'яч повинен вкидатись з висоти коліна, вертикально вниз, не 

торкаючись гравця або спорядження. Гравець повинен відпустити м'яч з 

висоти коліна, так щоб: 

• М'яч падав вертикально вниз, а гравець при цьому не кидав, чи не 

закручував і не прокочував м'яч, а також не використовував будь-який 

інший рух, який міг би вплинути на те, де цей м'яч міг би зупинитись, та 

• М'яч не торкався будь-якої частини тіла гравця або спорядження до того, 

як він вдариться об землю. 
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"Висота коліна" це висота на якій розташовано коліно гравця в положенні 

стоячи. 

(3) М'яч повинен вкидатись в область реліфу. М'яч повинен бути 

вкинутий в область реліфу. Гравець при вкиданні м'яча може стояти як всередині 

області реліфу, так і поза нею. 
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Якщо м'яч вкинуто неправильним способом, що порушує один або кілька 

перерахованих вище вимог: 

• Гравець повинен повторно вкинути м'яч правильним способом і кількість 

таких вкидань не обмежується. 

• Вкидання, при якому м'яч було вкинуто неправильним способом, не 

враховується до числа двох вкидань, які потрібні перед установкою м'яча 

згідно з Правилом 14.3c (2). 

Якщо гравець не вкидає м'яч повторно, а замість цього виконує удар по 

м'ячу, який зупинився після того, як був вкинутий неправильним способом: 

• Якщо м'яч був зіграний з області реліфу, то гравець отримує один 

штрафний удар (гравець не зіграв м'яч з невірного місця, що забороняється  

Правилом 14.7a). 

• Однак, якщо м'яч був зіграний з місця, що знаходиться за межами 

області реліфу, або був зіграний, будучи встановленим, в той час як 

потрібно його вкинути (неважливо, де він зупинився), то гравець отримує 

Основний штраф. 

c. М'яч, вкинутий правильним способом, повинен зупинитись в області реліфу 

Це Правило застосовується тільки тоді, коли м'яч вкинуто правильним 

способом згідно з Правилом 14.3b. 

(1) Гравець завершив процедуру використання реліфу, коли м'яч, 

вкинутий правильним способом, зупинився в області реліфу. М'яч повинен 

зупинитись в області реліфу. 

Не має значення, чи торкнувся м'яч до людини, спорядження чи іншого 

зовнішнього фактора після того, як він вдарився об землю, але до того, як 

зупинився: 
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• Якщо м’яч зупинився в області реліфу, то гравець завершив процедуру 

використання реліфу і м'яч повинен гратися з місця де він лежить. 

• Якщо м'яч зупинився за межами області реліфу, то гравець повинен 

використовувати процедури, передбачені Правилом 14.3c (2). 

У будь-якому з цих випадків, якщо м'яч, вкинутий правильним способом, 

випадково потрапляє в яку-небудь людину, спорядження або інший зовнішній 

фактор перед тим, як зупинитись, то штрафу не буде ні для кого з гравців. 

Виняток - М'яч, вкинутий правильним способом, навмисно відбитий або 

зупинений якоюсь людиною. Щоб дізнатися порядок дій у разі, коли вкинутий 

м'яч, перед тим як зупинитись, був навмисно відбитий або зупинений якоюсь 

людиною див. Правило 14.3d . 

(2) Що робити, якщо м'яч, вкинутий правильним способом, зупиняється 

за межами області реліфу. Якщо м'яч зупиняється за межами області реліфу, то 

гравець повинен повторно вкинути м'яч правильним способом. 

Якщо цей м'яч знову зупиняється за межами області реліфу, то гравець 

повинен завершити процедуру використання реліфу, встановивши м'яч за 

допомогою процедури установки м'яча, передбаченої Правилами 14.2b (2) та 

14.2e: 

• Гравець повинен встановити м'яч на місці, в якому м'яч перший раз 

торкнувся землі при повторному вкиданні. 

• Якщо встановлений м'яч не залишається в стані спокою на цьому місці, то 

гравець повинен повторно встановити м'яч на це місце. 

• Якщо повторно встановлений м'яч також не залишається на цьому місці, 

то гравець повинен встановити його на найближче місце, де м'яч 

залишиться в стані спокою, з обмеженнями, передбаченими Правилом 

14.2e. 
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d. Що робити, якщо м'яч, вкинутий правильним способом, навмисно відбитий 

або зупинений людиною 

Для цілей цього Правила вважається, що вкинутий м'яч «навмисно 

відбитий або зупинений», якщо: 

• Людина навмисно торкається м'яча, який рухався після того, як той 

торкнувся землі, або 

• М'яч, який рухався потрапляє в будь-яке спорядження або інший об'єкт 

чи будь-яку особу (наприклад, кедді гравця), якого гравець навмисно 

розташував або залишив в певній позиції так, щоб це спорядження, об'єкт 

або людина могли відбити або зупинити м'яч, що рухається. 
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Якщо м'яч, вкинутий правильним способом, навмисно відбитий або 

зупинений якоюсь людиною (неважливо в межах або за межами області реліфу) 

до того, як м’яч зупинився: 

• Гравець повинен кинути м'яч знову, використовуючи процедури, 

передбачені Правилом 14.3b (а це означає, що вкидання м'яча, який був 

навмисно відбитий або зупинений, не враховується до числа двох вкидань, 

які потрібні перед установкою м'яча згідно з Правилом 14.3c (2)) . 

• Якщо м'яч був навмисно відбитий або зупинений яким-небудь гравцем 

або його кедді, то цей гравець отримує Основний штраф. 

Виняток - Коли відсутня реальна можливість того, що м'яч прийде в стан 

спокою в області реліфу: Якщо м'яч, вкинутий правильним способом, навмисно 

відбитий або зупинений (неважливо в межах або за межами області реліфу), 

коли відсутня реальна можливість того, що м'яч прийде в стан спокою в області 

реліфу: 

• Штрафу не буде нікому з гравців, та 

• Вважається, що вкинутий м’яч зупинився за межами області реліфу і це 

вкидання враховується до числа двох вкидань, які потрібні перед 

установкою м'яча згідно з Правилом 14.3c (2). 

Штраф за гру м'ячем з невірного місця або за гру м'ячем, який замість 

вкидання був встановлений в порушення Правила 14.3: Основний штраф згідно 

з Правилом14.7a. 

Якщо в результаті однієї дії або взаємопов'язаних дій відбулося 

багаторазове порушення Правил, то див. Правило 1.3c (4). 

Див. Правило 22.2 (в форматі Форсом будь-який з партнерів може діяти в 

інтересах сторони, а дії партнера прирівнюються до дій гравця); Правило 23.5 (в 

форматі Фор-бол будь-який з партнерів може діяти в інтересах сторони, а дії 
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партнера стосовно м'яча гравця або спорядження гравця прирівнюються до дій 

гравця). 

14.4 Коли м'яч гравця повертається у гру після того, як початковий м'яч 

вибув з гри 

Коли м'яч гравця, який знаходився у грі було піднято з гольф-поля або він 

був втрачений чи знаходиться за межами гольф-поля, то він більше не 

знаходиться у грі. 

 М'яч гравця знову знаходиться у грі лише тоді, коли він: 

• Грає початковим м'ячем або іншим м'ячем з зони-ті, або 

• Встановлює на попереднє місце, вкидає або встановлює на гольф-полі 

початковий м'яч або інший м'яч з пропозицією про введення його в гру. 

Якщо гравець будь-яким способом повертає м'яч на гольф-полі з наміром 

ввести його у гру, цей м'яч знаходиться у грі, навіть якщо він був: 

• Заміщений іншим м'ячем, коли це не було дозволено Правилами, або 

• Встановлено на попереднє місце, вкинутий або встановлений (1) в 

невірному місці, (2) неправильним способом або (3) з використанням не 

дозволеної процедури. 

Встановлений на попереднє місце м'яч знаходиться у грі навіть якщо 

маркер м’яча, яким замарковано його місце розташування, не був видалений. 

14.5 Виправлення помилки, допущеної при заміні, установці на 

попереднє місце, вкиданні або установці м’яча 

a. Гравець може підняти м'яч, щоб виправити помилку, до того, як м'яч 

зіграний 

Якщо гравець замінив свій початковий м'яч іншим м'ячем тоді, коли це не 

дозволялося Правилами, або м'яч гравця був встановлений на попереднє місце, 
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вкинутий або встановлений (1) в невірному місці (або зупинився у невірному 

місці), (2) неправильним способом чи (3) з використанням не дозволеної 

процедури: 

• Гравець без штрафу може підняти м'яч і виправити помилку. 

• Однак це дозволяється лише до того, як м'яч зіграний. 

b. Коли гравець може змінити Правило або варіант реліфу, якщо він виправляє 

помилку при використанні реліфу. 

Якщо гравець виправляє помилку при використанні реліфу, то в залежності 

від природи цієї помилки, гравець або повинен використовувати те ж саме 

Правило і варіант реліфу, або він може поміняти Правило або варіант реліфу: 

(1) Якщо м'яч був введений у гру згідно з недозволеними Правилами. 

• При виправленні помилки такого роду гравець може використовувати 

будь-яке Правило, яке може бути застосоване в його ситуації. 

• Наприклад, якщо гравець помилково використав реліф для неграючого 

м'яча, який перебував у штрафній зоні (що забороняється  Правилом 19.1), 

гравець повинен виправити цю помилку, або встановивши м'яч на 

попереднє місце згідно з Правилом 9.4 (якщо він був піднятий), або 

використавши реліф зі штрафом згідно з Правилом 17 і при цьому він може 

використовувати будь-яку опцію реліф цього Правила, яка може бути 

застосована в його ситуації. 

(2) Якщо м'яч був введений в гру згідно з дозволеним Правилом, але м'яч 

був вкинутий або встановлений в невірному місці. 

• При виправленні такої помилки гравець повинен продовжувати 

використання реліфу згідно з тим самим Правилом і може 

використовувати будь-який варіант реліфу дозволеного цим Правилом, 

який можна застосовувати в його ситуації. 
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• Наприклад, якщо для неграючого м’ячагравець використовує варіант 

бічного реліф (Правило 19.2с) і помилково вкидає м'яч за межами 

необхідної області реліфу, то при виправленні цієї помилки гравець 

повинен продовжувати використання реліфу згідно з Правилом 19.2 і 

може використовувати будь-який варіант реліфу, згідно з Правилами 19.2а, 

b або с. 

(3) Якщо м'яч був введений у гру згідно з дозволеним Правилом, а також 

був вкинутий або встановлений у правильному місці, але Правило наказує 

вкинути або встановити м'яч повторно. 

• При виправленні помилки такого роду гравець повинен продовжувати 

використання реліфу згідно з тим самим Правилом і використовуючи той 

самий варіант реліфу згідно цього Правила. 

• Наприклад, якщо для неграючого м’ячагравець використовує варіант 

бічного реліфу (Правило 19.2с) і при цьому м'яч (1) вкинуто в правильну 

область реліфу, але (2) вкинуто неправильним способом (див. Правило 

14.3b) чи м’яч зупинився за межами області реліфу (див. Правило 14.3с), то 

при виправленні цієї помилки гравець повинен продовжувати 

використання реліфу згідно з Правилом 19.2 і повинен використовувати 

той самий варіант реліфу (боковий реліф згідно з правилом 19.2с). 

c. М'яч піднято для виправлення помилки – штрафу не буде 

Коли м'яч піднято згідно з Правилом 14.5a, щоб виправити помилку: 

• Гравець не отримає штраф за дії, які були вчинені стосовно цього м'яча 

після скоєння цієї помилки і до підняття м'яча, наприклад, за випадковий 

рух м'яча (див. Правило 9.4b). 

• Однак, якщо ті ж самі дії порушуватимуть Правило стосовно м'яча, який 

був введений в гру для виправлення помилки (наприклад, були покращені 

умови, що впливають на удар, як для м'яча, який став м'ячем у грі, так і для 
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початкового м'яча перед тим, як він був піднятий), то штраф застосовується 

стосовно м'яча, який став м'ячем у грі. 

14.6 Виконання наступного удару з місця попереднього удару 

Це Правило застосовується кожен раз, коли гравцеві наказано або 

дозволено Правилами виконати свій наступний удар з місця виконання 

попереднього удару (наприклад, при використанні реліфу удар і відстань, або у 

випадку повторного удару після того, як удар був скасований або не зарахований 

з будь-якої іншої причини). 

• Як саме гравець повинен вводити м'яч у гру залежить від того, в якій зоні 

гольф-поля був виконаний його попередній удар. 

• У всіх таких ситуаціях гравець може використовувати або початковий, або 

інший м'яч. 

a. Попередній удар був виконаний з зони-ті  

Початковий м'яч або інший м'яч повинен бути зіграний з будь-якого місця 

зони-ті згідно з Правилом 6.2b (при цьому м'яч може бути піднятий над землею). 

b. Попередній удар був виконаний з основної зони, штрафної зони або 

бункеру 

Початковий м'яч або інший м'яч повинен бути вкинутий у наступну 

область реліфу (див. Правило 14.3): 

• Точка-орієнтир: Місце, звідки був виконаний попередній удар (яке якщо 

невідомо, повинно бути визначене приблизно). 

• Розмір області реліфу, який визначається від точки-орієнтиру: Одна 

довжина ключки, але з урахуванням наступних обмежень: 

• Обмеження на розташування області реліфу: 

➢ Повинна бути в тій же зоні гольф-поля, що і точка-орієнтир, та 
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➢ Повинна бути не ближче до лунки, ніж точка-орієнтир. 

c. Попередній удар був виконаний на паттінг-гріні 

Початковий м'яч або інший м'яч повинен бути встановлений на місце, з 

якого був виконаний попередній удар (яке якщо невідомо, повинно бути 

визначене приблизно) (див. Правило 14.2), з використанням процедур установки 

м'яча, передбачених Правилами 14.2b (2) та 14.2e . 

Штраф за гру м'ячем з невірного місця є порушенням Правила 14.6: 

Основний штраф згідно з Правилом 14.7a. 

Якщо в результаті однієї дії або взаємопов'язаних дій відбулося 

багаторазове порушення Правил, то див. Правило 1.3c (4). 
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14.7 Гра з невірного місця 

a. Місце, з якого повинен гратися м'яч 

Після початку гри на лунці: 

• Гравець повинен виконувати кожен удар з того місця, в якому його м’яч 

зупинився, за винятком випадків, коли Правила наказують або дозволяють 

гравцеві зіграти м'яч з іншого місця (див. Правило 9.1). 

• Гравцеві не можна грати свій м'яч, що знаходиться у грі, з невірного місця. 

Штраф за гру м'ячем з невірного місця є порушенням Правила 14.7a: 

Основний штраф. 

Якщо в результаті однієї дії або взаємопов'язаних дій відбулося 

багаторазове порушення Правил, то див. Правило 1.3c (4). 

b. Як завершити лунку після гри з невірного місця у грі на рахунок ударів 

(1) Гравець повинен вирішити, догравати лунку м'ячем, зіграним з 

невірного місця, або виправляти помилку, зігравши з вірного місця. Порядок дій 

гравця залежить від того, чи порушення було серйозним, тобто чи міг гравець 

отримати суттєву перевагу, зігравши з невірного місця: 

• Порушення не було серйозним. Гравець повинен дограти лунку м'ячем, 

зіграним з невірного місця, без виправлення помилки. 

• Порушення було серйозним. 

➢ Гравець повинен виправити помилку, догравши лунку м'ячем, 

зіграним з вірного місця згідно з Правилами. 

➢ Якщо гравець не виправляє помилку до того, як виконає удар, щоб 

почати гру на іншій лунці, або, у випадку фінальної лунки раунду, до того, 

як здасть свою рахункову картку, гравець дискваліфікується. 
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• Що робити у випадку сумнівів, чи було порушення серйозним. Гравцеві 

слід дограти лунку як м'ячем, зіграним з невірного місця, так і іншим м'ячем, 

зіграним з вірного місця згідно з Правилами. 

  (2) Гравець, який намагається виправити помилку, повинен повідомити 

про це Комітету. Якщо гравець виправляє помилку відповідно до пункту (1), 

граючи м'яч з вірного місця: 

• Гравець повинен повідомити про це Комітету до здачі своєї рахункової 

картки. 

• Це потрібно зробити незалежно від того, дограв гравець лунку тільки 

одним м'ячем чи двома м'ячами (і навіть якщо рахунок гри двома м'ячами 

однаковий). 

Якщо гравець не повідомляє про це Комітетові, то він підлягає 

дискваліфікації. 

 (3) Якщо гравець виправляв помилку, то рахунок гравця на лунці 

визначається Комітетом. Рахунок гравця на лунці залежить від того, чи 

відбулося на думку Комітету серйозне порушення під час гри початковим 

м'ячем з невірного місця: 

• Серйозного порушення не було. 

➢ Зараховується рахунок гри м'ячем, зіграним з невірного місця і 

гравець отримує Основний штраф згідно з Правилом 14.7a (у цьому 

випадку два штрафні удари додаються до рахунку гри цим м'ячем). 

➢ Якщо гравець грав іншим м'ячем, то всі удари по цьому м'ячу 

(включаючи виконані удари і всі штрафні удари, отримані виключно при грі 

цим м'ячем), не враховуються. 

• Серйозне порушення було. 
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➢ Зараховується рахунок гри м'ячем, зіграним, щоб виправити 

помилку гри з невірного місця і гравець отримує Основний штраф згідно з 

Правилом 14.7а (у цьому випадку два штрафні удари додаються до рахунку 

гри цим м'ячем). 

➢ Удар початковим м'ячем, коли він грався з невірного місця і всі 

наступні удари по цьому м'ячу, (включаючи виконані удари і всі штрафні 

удари, отримані виключно під час гри цим м'ячем) не враховуються. 

➢ Якщо м'яч, зіграний, щоб виправити помилку, теж був зіграний з 

невірного місця: 

▪ Якщо на думку Комітету серйозного порушення не було, то 

гравець отримує Основний штраф (ще два штрафні удари) згідно з 

Правилом 14.7а, що в сумі дає Чотири штрафні удари (два удари за гру з 

невірного місця початковим м'ячем і два удари за гру з невірного місця 

іншим м'ячем), які додаються до рахунку гри іншим м'ячем. 

▪ Якщо на думку Комітету відбулося серйозне порушення, то 

гравець  підлягає дискваліфікації. 
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VI. Реліф без штрафу (Правила 15-16) 

Правило 15 - Реліф при втручанні вільних перешкод і рухомих 

перешкод (в тому числі, м'ячі або маркери м'яча, які допомагають 

або заважають грі) 

У Правилі 15 говориться про те, коли і як гравець може 

використовувати реліф без штрафу при втручанні вільних перешкод і рухомих 

перешкод: 

➢ Такі природні і штучні об'єкти не належать до об'єктів, які 

вважаються для гравця необхідним випробуванням на гольф-полі і в більшості 

випадків гравцеві дозволено видаляти їх, якщо вони заважають грі. 

➢ Але гравцеві слід проявляти обережність, коли він переміщує вільні 

перешкоди, що знаходяться поруч з його м'ячем чи знаходиться поза межами 

паттінг-гріну, оскільки, якщо переміщення вільної перешкоди спричинить 

зрушення м'яча з місця, то гравець отримає штраф. 

15.1 Вільні перешкоди 

a. Видалення вільної перешкоди 

Гравець може без штрафу видалити вільну перешкоду, що знаходиться в 

будь-якому місці гольф-поля або поза його межами і він може це зробити будь-

яким способом (наприклад, рукою, ногою, ключкою або іншим спорядженням). 

Однак існує два винятки: 

Виняток 1 - Видалення вільних перешкод з місця, на яке м'яч повинен 

бути встановлений: Перед тим, як встановити м'яч, який було піднято або 

зрушено будь-де, крім паттінг-гріну: 
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• Гравцеві не можна навмисно видаляти будь-яку вільну перешкоду, 

переміщення якої могло б викликати рух м'яча, що знаходиться в стані 

спокою. 

• Якщо гравець в такій ситуації видаляє вільну перешкоду, то він отримує 

один штрафний удар, але повертати на місце вже видалену вільну 

перешкоду не потрібно. 

Цей Виняток застосовується як під час раунду, так і під час зупинки гри 

згідно з Правилом 5.7а. Але воно не стосується до вільної перешкоди, яка була 

видалена під час маркування місця розташування м'яча, підняття, зсуву або 

установки м'яча. 

Виняток 2 - Обмеження на навмисно переміщення вільних перешкод з 

метою вплинути на м'яч, який рухається (див. Правило 11.3). 

b. М'яч зрушений з місця при видаленні вільної перешкоди 

Якщо видалення гравцем вільної перешкоди спричиняє рух його м'яча: 

• Цей м'яч повинен бути встановлений на початкове місце (яке, якщо 

невідомо, повинно бути визначене приблизно) (див. Правило 14.2). 

• Якщо зрушений м'яч знаходився в стані спокою будь-де, крім паттінг-

гріну (див. Правило 13.1d) або зони-ті (див. Правило 6.2b (6)), то гравець 

отримує один штрафний удар згідно з Правилом 9.4b, за винятком 

випадків, коли застосовується Правило 7.4 (відсутній штраф за зрушення 

м'яча з місця під час пошуку) або застосовується інший виняток до Правила 

9.4b. 

Штраф за гру неправильно заміщеним м’ячем або за гру м’ячем з 

невірного місця, що є порушенням Правила 15.1: Основний штраф згідно з 

Правилами 6.3b чи 14.7a. 

Якщо в результаті однієї дії або взаємопов'язаних дій відбулося 

багаторазове порушення Правил, то див. Правило 1.3c (4). 
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15.2 Рухомі перешкоди 

Це Правило дозволяє використання реліфу без штрафу при втручанні 

штучних об'єктів, які відповідають визначенню рухлива перешкода. 

Це Правило не передбачає реліф при втручанні нерухомих перешкод 

(реліф іншого типу дозволений Правилом 16.1), граничних об'єктів або 

невід'ємних об'єктів гольф-поля (реліф без штрафу не дозволений). 

a. Реліф при втручанні рухомої перешкоди 

(1) Видалення рухомої перешкоди. Гравець без штрафу будь-яким 

способом може видалити рухому перешкоду, що знаходиться в будь-якому місці 

гольф-поля або поза його межами. 

Однак існує два винятки: 

Виняток 1 - Не можна переміщати ті-маркери, коли м'яч грається з зони-

ті (див. Правила 6.2b (4) та 8.1a (1)). 

Виняток 2 - Обмеження на умисне видалення рухомих перешкод з метою 

впливати на м'яч, що рухається (див. Правило 11.3). 

Якщо м'яч гравця відкочується під час того, як гравець видаляє рухому 

перешкоду, то: 

• Штрафу не буде, та 

• Цей м'яч повинен бути встановлений на початкове місце (яке якщо 

невідомо, повинно бути визначене приблизно) (див. Правило 14.2). 

(2) Реліф для випадку, коли м'яч знаходиться всередині рухомої 

перешкоди або на ній, розташованої в будь-якому місці гольф-поля, крім 

паттінг-гріну. Гравець може використати реліф без штрафу, піднявши цей м'яч, 

видаливши рухому перешкоду і вкинувши початковий м'яч або інший м'яч у цю 

область реліфу (див. Правило 14.3): 
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• Точка-орієнтир: Приблизно певна точка, розташована безпосередньо 

під тим місцем, на якому м'яч знаходився у стані спокою всередині цієї 

рухомої перешкоди або на ній. 

• Розмір області реліфу, яка визначається від точки-орієнтиру: Одна 

довжина ключки, але з урахуванням наступних обмежень: 

• Обмеження на розташування області реліфу: 

➢ Повинна бути в тій же зоні гольф-поля, що і точка-орієнтир, та 

➢ Повинна бути не ближче до лунки, ніж точка-орієнтир. 
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 (3) Реліф для випадку, коли м'яч знаходиться всередині рухомої 

перешкоди або на ній, розташована на паттінг-гріні. Гравець може 

використати реліф без штрафу: 

• Піднявши м'яч і видаливши цю рухому перешкоду, та 

• Встановивши початковий м'яч або інший м'яч на приблизне місце, 

розташоване безпосередньо під тим місцем, на якому м'яч знаходився у 

стані спокою всередині цієї рухомої перешкоди або на ній, використовуючи 

процедури установки м'яча згідно з Правилами 14.2b (2) та 14.2e. 
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b. Реліф, якщо м'яч не знайдений, але знаходиться в рухомій перешкоді або на 

ній 

Якщо м'яч гравця не був знайдений, але точно відомо, що він зупинився 

всередині рухомої перешкоди або на ній, то замість реліфу удар і відстань  

гравець може використовувати нижченаведений реліф без штрафу: 

• Гравець може застосувати реліф без штрафу згідно з Правилом 15.2а (2) 

чи 15.2a (3), використовуючи в якості точки-орієнтира приблизну точку, 

розташовану безпосередньо під тим місцем, де м'яч востаннє перетнув 

край рухомої перешкоди, що знаходиться на гольф-полі. 

• Як тільки гравець вводить у гру інший м'яч, щоб скористатися таким 

реліфом: 

➢ Початковий м'яч більше не знаходиться у грі і грати ним 

заборонено. 

➢ Це стосується навіть ситуації, коли його знайдено на гольф-полі до 

закінчення трихвилинного періоду пошуку (див. Правило 6.3b). 

Однак, якщо м'яч втрачений і при цьому точно не відомо, що м’яч 

зупинився всередині рухомої перешкоди або на ній, то гравець повинен 

використовувати реліф удар і відстань  згідно з Правилом 18.2. 

Штраф за гру некоректно заміщеним м'ячем або гру м'ячем з невірного 

місця є порушенням Правила 15.2: Основний штраф, згідно з Правилами 6.3b чи 

14.7a. 

Якщо в результаті однієї дії або взаємопов'язаних дій відбулося 

багаторазове порушення Правил, то див. Правило 1.3c (4). 
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15.3 М'яч або маркер м’яча, що допомагає або заважає грі 

a. М'яч на паттінг-гріні, що допомагає грі 

Правило 15.3а застосовується тільки у випадках, коли м'яч знаходиться у 

стані спокою на паттінг-гріні, але не в будь-якому іншому місці на гольф-полі. 

Якщо у гравця є підстави вважати, що м'яч на паттінг-гріні може 

допомогти будь-кому у грі (наприклад, цей м'яч може перешкодити іншому 

м'ячеві покотитись далі від лунки), гравець може: 

• Маркувати місце розташування цього м'яча і підняти його згідно з 

Правилом 13.1b, якщо це його м'яч, або, якщо м'яч належить іншому 

гравцеві, то попросити цього гравця маркувати місце розташування і 

підняти цей м'яч (див. Правило 14.1). 

• Піднятий м'яч повинен бути встановлений на початкове місце (див. 

Правило 14.2). 

Тільки у грі на рахунок ударів: 

• Гравець, якого попросили маркувати і підняти м'яч, натомість може 

першим зіграти його, та 

• Якщо двоє або кілька гравців домовляються залишити м'яч на місці з 

метою допомогти одному з них, а потім цей гравець виконує удар, коли 

м'яч, який допомагає грі залишається на місці, то кожен гравець, який брав 

участь у домовленості, отримує Основний штраф (два штрафні удари) . 

b. М'яч, що знаходиться в будь-якому місці гольф-поля, заважає грі 

(1) Коли м'яч іншого гравця заважає грі. Згідно з цим Правилом м'яч 

іншого гравця знаходиться у стані спокою і заважає грі, якщо він: 

• Може перешкодити запланованій стійці або запланованому свінгу гравця, 

чи 
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• Знаходиться на лінії гри або настільки близько до неї, що з урахуванням 

запланованого удару гравця існує реальна можливість, що м'яч гравця під 

час руху потрапить у цей м'яч, або 

• Знаходиться настільки близько до гравця, що відволікає його при 

виконанні удару. 

  (2) Коли м'яч, який заважає грі, дає право на реліф. Якщо у гравця є 

підстави вважати, що м'яч іншого гравця, що знаходиться в будь-якому місці на 

гольф-полі, може перешкодити його грі, то: 

• Цей гравець може попросити іншого гравця маркувати розташування 

м'яча і підняти цей м'яч (див. Правило 14.1), при цьому м'яч не можна 

очищати (за винятком випадків, коли м'яч піднято на паттінг-гріні згідно 

з Правилом 13.1b) і потім м'яч повинен бути встановлений на початкове 

місце (див. Правило 14.2). 

• Якщо інший гравець не маркує розташування м'яча перед тим, як його 

підняти, або очищає піднятий м'яч, коли це не дозволено, то він отримує 

один штрафний удар. 

• Тільки в грі на рахунок ударів, гравець, якого попросили замаркурувати і 

підняти м'яч, може замість цього першим зіграти його. 

Згідно з цим Правилом гравцеві не дозволяється піднімати свій м'яч тільки 

тому, що він вважає, що його м'яч може перешкодити грі іншого гравця. 

Якщо гравець піднімає свій м'яч, коли його про це не просив інший гравець 

(за винятком випадків підняття м'яча на паттінг-гріні згідно з Правилом 13.1b), 

то гравець отримує один штрафний удар. 

c. Маркер м’яча допомагає або заважає грі 

Якщо маркер м’яча може допомогти або впливати на гру, гравець може: 

• Перемістити маркер м’яча в сторону, якщо це його маркер м’яча, або 
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• Якщо маркер м’яча належить іншому гравцеві - попросити його 

перемістити маркер м’яча в сторону з тієї ж причини, з якої він може 

попросити підняти м'яч згідно з Правилами 15.3а та 15.3b. 

Маркер м’яча повинен бути переміщений в сторону на нове місце, 

розташоване на певній відстані від початкового місця, наприклад, на одну або 

декілька розмірів головки ключки. 

У цьому випадку або піднятий м'яч повинен бути встановлений на 

початкове місце (див. Правило 14.2), або маркер м’яча повинен бути повернутий 

на місце, на якому він маркує місце розташування м'яча. 

Штраф за порушення Правила 15.3: Основний штраф. 

Цей штраф також застосовується, якщо гравець: 

• Виконує удар, не чекаючи, коли м'яч або маркер м’яча, які допомагають 

грі буде піднято або переміщено після того, як гравцеві стало відомо, що 

інший гравець (1) має намір підняти або перемістити його відповідно до 

цього Правила, або (2) попросив кого-небудь іншого зробити це, або 

• Відмовляється підняти свій м'яч або перемістити свій маркер м’яча, коли 

його попросили про це і удар був виконаний гравцем, чиїй грі цей м'яч або 

маркер м’яча допомагав або заважав. 

Штраф за гру неправильно заміщеним м’ячем або за гру м’ячем з 

невірного місця, що є порушенням Правила 15.3: Основний штраф згідно з 

Правилами 6.3b чи 14.7a. 

Якщо в результаті однієї дії або взаємопов'язаних дій відбулося багаторазове 

порушення Правил, то див. Правило 1.3c (4). 
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Правило 16 - Реліф на частині гольф-поля в аномальному стані 

(включаючи нерухомі перешкоди), небезпечні ситуації з тваринами, 

заглиблення м'яча 

У Правилі 16 говориться про те, як і коли гравець може 

використовувати реліф без штрафу, тобто зіграти м'яч з іншого місця, 

наприклад, на частині гольф-поля в аномальному стані та при небезпечній 

ситуації з твариною. 

➢ Ці обставини не вважаються необхідною частиною випробування при 

проходженні гольф-поля і тому всюди, крім штрафної зони, зазвичай 

дозволяється реліф без штрафу. 

➢ Гравець зазвичай використовує реліф, вкидаючи м'яч в область реліфу, 

яка визначається найближчою точкою завершеного реліфу. 

У цьому правилі також говориться про реліф без штрафу, коли м'яч 

гравця занурюється у своєму власному сліді в основний зоні. 

16.1 Гольф-поле в аномальному стані (включаючи нерухомі  

перешкоди) 

Це Правило охоплює випадки використання реліфу без штрафу при 

втручанні нори тварини, ділянки на ремонті, нерухомої перешкоди або 

тимчасової води: 

• Узагальнено ці випадки називаються гольф-поле в аномальному стані, 

але у кожного з них є окреме Визначення. 

• Це Правило не передбачає реліф при втручанні рухомих перешкод (реліф 

іншого типу дозволений Правилом 15.2а), граничних об'єктів або 

невід'ємних об'єктів гольф-поля (реліф без штрафу не дозволений). 
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a. Коли дозволяється реліф 

(1) Що означає втручання гольф-поля в аномальному стані. Втручання 

має місце, коли виконується одна з нижчеперелічених умов: 

• М'яч гравця торкається гольф-поля в аномальному стані, лежить 

всередині нього або на ньому, 

• Гольф-поле в аномальному стані фізично втручається в область 

запланованої стійки гравця або в область запланованого свінгу, чи 

• Тільки коли м'яч лежить на паттінг-гріні - ділянка гольф-поля в 

аномальному стані на паттінг-гріні або поза його межами знаходиться 

на лінії гри. 

Якщо ділянка гольф-поля в аномальному стані знаходиться поруч з 

гравцем і відволікає його, але не відповідає будь-якому з перерахованих умов, 

то втручання згідно з цим Правилом немає. 

Див. Процедури Комітету, Розділ 8; Зразок Місцевого правила F-6 

(Комітет може прийняти Місцеве правило, яке не дозволяє реліф у разі, якщо 

гольф-поле в аномальному стані втручається тільки в область запланованої 

стійки гравця). 

  (2) Реліф дозволений в будь-якому місці гольф-поля, за винятком випадків, 

коли м'яч знаходиться в штрафній зоні. Реліф при втручанні гольф-поля в 

аномальному стані дозволяється згідно з Правилом 16.1 тільки тоді, коли 

дотримуються обидві умови: 

• Ділянка гольф-поля в аномальному стані знаходиться на гольф-полі (не 

за межами гольф-поля), та 

• М'яч лежить в будь-якому місці гольф-поля, за винятком штрафної зони 

(і в такому випадку єдиним варіантом реліфу для гравця є реліф згідно з 

Правилом 17). 
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  (3) Реліф не надається, коли грати м'яч вважається недоцільно. Згідно з 

Правилом 16.1 реліф не надається: 

• Коли очевидно, що грати м'яч з місця де він лежить, недоцільно з іншої 

причини, а ніж втручання гольф-поля в аномальному стані (наприклад, 

коли гравець стоїть в тимчасовій воді або на нерухомій перешкоді, але у 

нього немає можливості виконати удар тому, що м'яч знаходиться в кущах), 

або 

• Коли втручання має місце тільки тому, що гравець вибирає ключку, тип 

стійки або свінгу чи напрямок гри, які є недоцільними в даних обставинах. 

Див. Процедури Комітету, Розділ 8; Зразок Місцевого правила F-23 

(Комітет може прийняти Місцеве правило, яке дозволяє реліф без штрафу при 
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втручанні тимчасових нерухомих перешкод, розташованих на гольф-полі чи поза 

його межами). 

b. Реліф для м'яча в основній зоні 

Якщо м'яч гравця лежить в основний зоні і є втручання гольф-поля в 

аномальному стані, що знаходиться на гольф-полі, то гравець може 

використати реліф без штрафу, вкинувши початковий м'яч або інший м'яч у цю 

область реліфу (див. Правило 14.3): 

• Точка-орієнтир: Найближча точка завершеного реліфу в основній зоні. 

• Розмір області реліфу, який визначається від точки орієнтиру: Одна 

довжина ключки, але з урахуванням наступних обмежень: 

• Обмеження на розташування області реліф: 

➢ Повинна бути в основній зоні, 

➢ Повинна бути не ближче до лунки, ніж точка-орієнтир, та 

➢ Повинен забезпечуватися повний реліф, що виключає втручання 

гольф-поля в аномальному стані. 
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c. Реліф для м'яча в бункері 

Якщо м'яч гравця лежить в бункері і є втручання гольф-поля в 

аномальному стані, що знаходиться на гольф-полі, то гравець може 

використовувати реліф без штрафу відповідно допункті (1) або реліф зі штрафом 

відповідно до пункту (2): 

(1) Реліф без штрафу: Гра з бункера. Гравець може використати реліф без 

штрафу згідно з Правилом 16.1b, за винятком, що: 

• Найближча точка завершеного реліфу повинна знаходитися у цьому 

бункері. 
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• Якщо таку найближчу точку завершеного реліфу знайти не вдається, то 

гравець як і раніше може використати реліф без штрафу, прийнявши в 

якості точки-орієнтира для визначення області реліфу точку максимально 

можливого реліфу в цьому бункері. 

 

(2) Реліф зі штрафом: Гра поза межами бункера (реліф назад по лінії ). З 

одним ударом штрафу гравець може вкинути початковий м'яч або інший м'яч 

(див. Правило 14.3) в область реліфу, що задається прямою лінією-орієнтиром, 

яка починається від лунки і проходить назад через розташування початкового 

м'яча: 
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• Точка-орієнтир: Точка на гольф-полі, яку гравець вибирає на лінії-

орієнтирі та яка знаходиться далі від лунки, ніж початкове місце розташування 

м'яча (відстань назад по лінії не обмежується): 

➢ Вибравши таку точку-орієнтир, гравцеві слід позначити її за 

допомогою предмета (наприклад, підставки-ті). 

➢ Якщо гравець вкидає м'яч, не позначивши таку точку, то точкою-

орієнтиром вважається точка на лінії, що знаходиться на такій же відстані 

від лунки, що і місце, де вкинутий м'яч вперше торкнувся землі. 

• Розмір області реліфу, яка визначається від точки-орієнтиру: Одна 

довжина ключки, але з урахуванням наступних обмежень: 

• Обмеження на розташування області реліфу: 

➢ Повинна бути не ближче до лунки, ніж точка-орієнтир, та 

➢ Може бути в будь-якій зоні гольф-поля, але 

➢ Якщо в межах однієї довжини ключки від точки-орієнтира 

розташовано декілька зон гольф-поля, то м'яч повинен зупинитись в тій же 

зоні гольф-поля, в якій м'яч вперше торкнувся землі, коли його було 

вкинуто в область реліфу. 

d. Реліф для м'яча на паттінг-гріні 

Якщо м'яч гравця лежить на паттінг-гріні і є втручання з боку гольф-поля 

в аномальному стані, що знаходиться на гольф-полі, то гравець може 

використати реліф без штрафу, встановивши початковий м'яч або інший м'яч на 

місце найближчої точки завершеного реліфу, застосувавши процедуру установки 

м'яча згідно з Правилами 14.2b (2) та 14.2e. 

• Найближча точка завершеного реліфу повинна бути або на паттінг-гріні, 

або в основній зоні. 
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• Якщо таку найближчу точку завершеного реліфу знайти не вдається, то 

гравець як і раніше може використати реліф без штрафу, прийнявши в 

якості точки-орієнтиру точку максимально можливого реліфу, яка повинна 

знаходитися або на паттінг-гріні, або в основній зоні. 

 

e. Реліф для м'яча, який знаходиться на ділянці гольф-поля в аномальному 

стані, але не знайдений 

Якщо м'яч гравця не був знайдений, але точно відомо, що м’яч зупинився 

на ділянці гольф-поля в аномальному стані, що знаходиться на гольф-полі, то 

замість реліфу удар і відстань  гравець може використовувати наступний варіант 

реліфу: 
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• Гравець може застосувати реліф згідно з Правилом 16.1b, c або d, 

використовуючи приблизно певну точку, в якій м'яч в останній раз 

перетнув межі ділянки гольф-поля в аномальному стані, що знаходиться 

на гольф-полі, як місце знаходження м'яча щоб визначити найближчу 

точку завершеного реліфу. 

• Як тільки гравець вводить в гру інший м'яч, щоб скористатися таким 

реліфом: 

➢ Початковий м'яч більше не знаходиться в грі і грати ним 

заборонено. 

➢ Це стосується навіть ситуації, коли він знайдений на гольф-полі до 

закінчення трихвилинного періоду пошуку (див. Правило 6.3b) 

Однак, якщо м'яч не знайдено і при цьому точно не відомо, що м’яч зупинився 

на ділянці гольф-поля в аномальному стані, то гравець повинен 

використовувати реліф удар і відстань (див. Правило 18.2). 

f. Обов'язковий реліф при втручанні ділянки, забороненої для гри, що 

знаходиться на ділянці гольф-поля в аномальному стані 

У кожній з нижченаведених ситуацій грати м'яч з того місця де він лежить, 

заборонено: 

(1) М'яч лежить в ділянці, забороненій для гри. Якщо м'яч лежить в ділянці, 

забороненій для гри, яка розташована на гольф-полі в аномальному стані в 

основній зоні, в бункері або на паттінг-гріні: 

• Заборонена для гри зона, що знаходиться в основній зоні. Гравець 

повинен використовувати реліф без штрафу згідно з Правилом 16.1b. 

• Заборонена для гри зона, що знаходиться в бункері. Гравець повинен 

використовувати реліф без штрафу або реліф зі штрафом згідно з 

Правилами 16.1c (1) чи (2). 
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• Заборонена для гри зона, що знаходиться на паттінг-гріні. Гравець 

повинен використовувати реліф без штрафу згідно з Правилом 16.1d. 

  (2) Заборонена для гри зона, заважає стійці або свінгу гравця, а м'яч 

лежить в будь-якому місці гольф-поля, крім штрафної зони. Якщо м'яч гравця 

лежить в основній зоні, в бункері або на паттінг-гріні і знаходиться поза 

забороненою для гри зоною, але ділянка, заборонена для гри, (що знаходиться 

на гольф-полі в аномальному стані або в штрафній зоні) знаходиться в області 

запланованої стійки або в області запланованого свінгу гравця, то гравець 

повинен: 

• Використовувати реліф, який дозволяється Правилом 16.1b, з або d, в 

залежності від того, лежить м'яч в основній зоні, в бункері або на паттінг-

гріні, або 

• Використовувати реліф для неграючого м’яча згідно з Правилом 19. 

Щоб дізнатися порядок дій, коли ділянка, заборонена для гри заважає грі 

м'ячем, що знаходиться в штрафній зоні, див. Правило 17.1e. 

Штраф за гру м'ячем з невірного місця в порушення Правила 16.1: 

Основний штраф, згідно з Правилом14.7a. 

16.2 Небезпечна ситуація з твариною 

a. Коли дозволяється реліф 

«Небезпечна ситуація з твариною» є тоді, коли небезпечна тварина 

(наприклад, гримуча змія, крокодил, ведмідь, бджоли або вогняні мурахи) 

знаходиться близько до м'яча і можуть заподіяти гравцеві серйозні тілесні 

ушкодження, якщо він буде грати м'яч з місця де він лежить. 

Якщо небезпечна ситуація з твариною заважає грі, то гравець може 

використовувати реліф згідно з Правилом 16.2b, незалежно від того, де на 
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гольф-полі знаходиться його м'яч, за винятком двох випадків, коли такий реліф 

не дозволяється: 

• Коли очевидно, що грати м'яч з місця де він лежить є недоцільним з 

іншої причини, ніж втручання небезпечної ситуаціі з твариною (наприклад, 

коли у гравця немає можливості виконати удар тому, що м'яч знаходиться 

в кущах), або 

• Коли втручання є лише тому, що гравець вибирає ключку, тип стійки або 

свінгу чи напрямок гри, які є недоцільними в даних обставинах. 

b. Реліф при втручанні небезпечної ситуації з твариною 

Якщо небезпечна ситуація з твариною заважає грі: 

(1) Якщо м'яч лежить в будь-якому місці гольф-поля, крім штрафної зони. 

Гравець може скористатися реліфом без штрафу згідно з Правилом 16.1b, c або d, 

залежно від того, лежить м'яч в основній зоні, в бункері або на паттінг-гріні. 

  (2) Якщо м'яч лежить в штрафній зоні. Гравець може використовувати 

реліф без штрафу або реліф зі штрафом: 

• Реліф без штрафу: Грати зі штрафної зони. Гравець може 

використовувати реліф без штрафу згідно з Правилом 16.1b, за винятком, що 

Найближча точка завершеного реліфу і область реліфу повинні перебувати в цій 

штрафній зоні. 

• Реліф зі штрафом: Гра поза штрафною зоною. 

➢ Гравець може використовувати реліф зі штрафом згідно з 

Правилом 17.1. 

➢ Якщо після використання такого реліфу зі штрафом поза межами 

штрафної зони, як і раніше існує втручання у гру небезпечна ситуація з 

твариною у тому місці, де буде гратися м'яч, то гравець може 

використовувати ще один реліф без штрафу згідно зпункті (1). 
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Для цілей цього Правила Найближча точка завершеного реліфу означає 

найближчу точку (не ближче до лунки), де відсутнє втручання у гру небезпечна 

ситуація з твариною. 

Штраф за гру м'ячем з невірного місця є порушенням Правила 16.2: 

Основний штраф, згідно з Правилом 14.7a. 

16.3 Заглиблення м'яча 

a. Коли дозволений реліф 

(1) Заглиблений м'яч повинен знаходитися в основній зоні. Правило 16.3b 

дає право на реліф тільки у тому випадку, якщо м'яч заглиблений в основній зоні. 

• Це Правило не дає права на реліф, якщо м'яч заглиблений будь-де, крім 

основної зони. 

• Однак, якщо м'яч заглиблений на паттінг-гріні, то гравець може 

маркувати місце розташування м'яча, підняти і очистити цей м'яч, усунути 

пошкодження, отримане при його приземленні та встановити цей м'яч на 

початкове місце (див. Правило 13.1c (2)). 

Винятки - Коли не дозволяється використання реліфу для м'яча, який 

заглиблений в основній зоні: Реліф згідно з Правилом 16.3b не дозволяється: 

• Коли м'яч заглиблений в пісок на ділянці, що знаходиться в основній зоні, 

яка не скошена вище фервея або нижче нього, або 

• Коли будь-що інше, крім заглибленого м'яча, робить виконання удару 

недоцільним (наприклад, у гравця немає можливості виконати удар, тому 

що йому заважає кущ). 

  (2) Визначення того, чи є м'яч заглибленим. М'яч гравця вважається 

заглибленим тільки, якщо:  

• Він знаходиться у своєму власному сліді, що утворився в результаті 

попереднього удару гравця, та 
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• Частина м'яча знаходиться нижче рівня землі. 

Якщо гравець не може сказати напевно, де знаходиться його м'яч у своєму 

власному сліді чи в сліді від іншого м'яча, гравець може вважати м'яч 

заглибленим, якщо відома інформація дає підстави для висновку, що м'яч 

знаходиться у своєму власному сліді. 

М'яч не є заглибленим, якщо він знаходиться нижче рівня землі не в 

результаті попереднього удару гравця, а з іншої причини, наприклад: 

• М'яч втиснений у землю в результаті наступу кимось на нього, 

• М'яч не перебував у повітрі, а був вбитий відразу в землю, або 

• М'яч був вкинутий при використанні реліфу згідно з Правилами. 

 

b. Реліф для заглибленого м'яча 

Якщо м'яч гравця заглиблений в основній зоні та згідно з Правилом 16.3а 

дозволяється використання реліфу, то гравець може скористатися реліфом без 
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штрафу, вкинувши початковий м'яч або інший м'яч у цю область реліфу (див. 

Правило 14.3): 

• Точка-орієнтир: Місце, яке перебуває безпосередньо позаду місця, де 

заглиблений м'яч. 

• Розмір області реліфу визначається від точки-орієнтира: Одна 

довжина ключки, але з урахуванням наступних обмежень: 

• Обмеження на розташування області реліфу: 

➢ Повинна бути в основній зоні, та 

➢ Повинна бути не ближче до лунки, ніж точка орієнтир. 

Див. Процедури Комітету, Розділ 8; Зразок Місцевого правила F-2 

(Комітет може прийняти Місцеве правило, яке дозволяє реліф тільки для м'яча, 

заглибленого в області, яка скошена до висоти фервея або нижче). 

Штраф за гру м'ячем з невірного місця в порушення Правила 16.3: 

Основний штраф, згідно з Правилом 14.7a. 

  



Правила Гольфу  Сторінка   174 
 

16.4 Підняття м'яча щоб дізнатися, чи дозволений реліф на місці, де 

лежить м'яч 

Якщо у гравця є підстави вважати, що його м'яч лежить в місці, яке дає 

право на реліф без штрафу згідно з Правилами 15.2, 16.1 або 16.3, але гравець 

не може це точно визначити, не піднявши м'яч: 

• Гравець може підняти м'яч, щоб перевірити, чи дозволений реліф, але: 

• Місцезнаходження м'яча має бути спочатку замаркованим, а піднятий 

м'яч не можна очищати (за винятком ситуацій на паттінг-гріні) (див. 

Правило 14.1). 

Якщо гравець піднімає м'яч, не маючи на те достатніх підстав (за винятком 

випадків на паттінг-гріні, де гравець може піднімати м'яч згідно з Правилом 

13.1b), то гравець отримує один штрафний удар. 

Якщо реліф дозволений і гравець використовує його, то штрафу не буде 

навіть у тому випадку, якщо гравець не маркує місце розташування м'яча перед 

його підняттям або очищає піднятий м'яч. 

Якщо реліф не дозволений або гравець вирішує не використовувати 

дозволений реліф: 

• Гравець отримує один штрафний удар, якщо він не маркує розташування 

м'яча перед його підняттям або очищає піднятий м'яч, коли це не 

дозволено, та 

• М'яч повинен бути встановлений на початкове місце (див. Правило 14.2). 

Штраф за гру неправильно заміщеним м’ячем або за гру м’ячем з 

невірного місця, що є порушенням Правила 16.4: Основний штраф згідно з 

Правилами 6.3b чи 14.7a. 

Якщо в результаті однієї дії або взаємопов'язаних дій відбулося 

багаторазове порушення Правил, то див. Правило 1.3c (4). 



Правила Гольфу  Сторінка   175 
 

VII. Реліф зі штрафом (Правила 17-19) 

Правило 17 - Штрафні зони 

Правило 17 це спеціальне правило для штрафних зон, якими є водойми 

або інші ділянки визначені Комітетом, де м'яч часто губиться або його 

неможливо зіграти. З одним штрафним ударом гравець може 

використовувати спеціальні варіанти реліфу і зіграти м'яч поза межами 

штрафної зони. 

17.1 Дії з м'ячем, що знаходиться в штрафній зоні 

Штрафні зони бувають червоними або жовтими. Колір визначає варіанти 

реліфу, які є у гравця (див. Правило 17.1d). 

Гравець може стояти усередині штрафної зони, щоб зіграти м'яч, що 

знаходиться поза межами штрафної зони, в тому числі після того, як він 

використовував реліф від штрафної зони. 

a. Коли м'яч знаходиться у штрафній зоні 

М'яч знаходиться у штрафній зоні, коли будь-яка його частина: 

• Лежить на поверхні або торкається землі чи будь-чого іншого (наприклад, 

будь-якого природного чи штучного об'єкту) всередині штрафної зони, 

або 

• Знаходиться над межею або над будь-якою іншою частиною штрафної 

зони. 

Якщо м'яч одночасно знаходиться в штрафній зоні та іншій зоні гольф-

поля, див. Правило 2.2c. 

b. Гравець може грати м'яч з місця де він лежить у штрафній зоні або 

скористатися реліфом зі штрафом 

Гравець може: 
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• Зіграти м'яч з місця де він лежить, без штрафу, згідно з тими ж 

Правилами, за якими грається м'яч, що знаходиться в основній зоні (тобто, 

немає спеціальних Правил, які визначають, як грати м'яч зі штрафної 

зони), або 

• Зіграти м'яч поза межами штрафної зони, використовуючи реліф зі 

штрафом згідно з Правилами 17.1d чи 17.2. 

Виняток - Обов'язковий реліф, якщо ділянка, заборонена для гри, що 

розташовується в штрафній зоні впливає на гру (див. Правило 17.1e). 

c. Реліф, коли м'яч не знайдений, але знаходиться в штрафній зоні 

Якщо м'яч гравця не був знайдений, але точно відомо, що м’яч зупинився в 

штрафній зоні: 

• Гравець може використовувати реліф зі штрафом згідно з Правилами 

17.1d або 17.2. 

• Як тільки гравець вводить в гру інший м'яч, щоб використовувати такий 

реліф: 

➢ початковий м'яч більше не є м'ячем у грі і грати ним заборонено. 

➢ це стосується навіть ситуації, коли м'яч згодом знайдений на 

гольф-полі до закінчення трихвилинного періоду пошуку (див. Правило 

6.3b) 

Однак, якщо м'яч втрачений і при цьому точно не відомо, що цей м’яч 

зупинився в штрафній зоні, то гравець повинен використовувати реліф удар і 

відстань згідно з Правилом 18.2. 

d. Реліф для м'яча в штрафній зоні 

Якщо м'яч гравця знаходиться в штрафній зоні, включаючи ситуацію, коли 

м'яч не був знайдений, але точно відомо, що м'яч знаходиться у цій зоні, то у 

гравця є три варіанти реліфу, кожен з одним штрафним ударом: 
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(1) Реліф удар і відстань. Гравець може зіграти початковий м'яч або інший 

м'яч з місця попереднього удару (див. Правило 14.6). 

  (2) Реліф назад по лінії. Гравець може вкинути початковий м'яч або інший 

м'яч (див. Правило 14.3) в область реліфу, що задається прямою лінією-

орієнтиром, яка починається від лунки і проходить назад через приблизну точку, 

в якій початковий м'яч востаннє перетнув межу цієї штрафної зони: 

• Точка-орієнтир: Точка на гольф-полі, яку гравець вибирає на лінії-

орієнтирі та яка знаходиться далі від лунки, ніж приблизна точка перетину 

м'ячем лінії штрафної зони (відстань назад по лінії не обмежується): 

➢ Вибравши таку точку-орієнтир, гравцеві слід позначити її за 

допомогою предмету (наприклад, підставки-ті) 

➢ Якщо гравець вкидає м'яч, не позначивши таку точку, то точкою-

орієнтиром вважається точка на лінії-орієнтирі, що знаходиться на такій же 

відстані від лунки, що і місце, де вкинутий м'яч вперше торкнувся землі. 

• Розмір області реліфу, який визначається від точки-орієнтиру: Одна 

довжина ключки, але з урахуванням наступних обмежень: 

• Обмеження на розташування області реліфу: 

➢ Повинна бути не ближче до лунки, ніж точка-орієнтир, та 

➢ Може перебувати в будь-якій зоні гольф-поля, за винятком тієї ж 

штрафної зони, але 

➢ Якщо в межах однієї довжини ключки від точки-орієнтира 

розташовано декілька зон гольф-поля, то м'яч повинен зупинитись у тій же 

зоні гольф-поля, яку м'яч вперше торкнувся землі, коли його було вкинуто 

в область реліфу. 
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(3) Боковий реліф (тільки для червоної штрафної зони). Якщо м'яч 

востаннє перетнув межу червоної штрафної зони, то гравець може вкинути 

початковий м'яч або інший м'яч у цю бокову область реліфу (див. Правило 14.3): 

• Точка-орієнтир: Приблизна точка, в якій початковий м'яч востаннє 

перетнув межу червоної штрафної зони. 



Правила Гольфу  Сторінка   179 
 

• Розмір області реліфу, який визначається від точки-орієнтиру: Дві 

довжини ключки, але з урахуванням наступних обмежень. 

• Обмеження на розташування області реліфу: 

➢ Повинна бути не ближче до лунки, ніж точка-орієнтир, та 

➢ Може перебувати в будь-якій зоні гольф-поля, за винятком тієї ж 

самої штрафної зони, але 

➢ Якщо у межах двох довжин ключки від точки-орієнтиру 

розташовано декілька зон гольф-поля, то м'яч повинен зупинитись в тій же 

зоні гольф-поля, в якій м'яч вперше торкнувся землі, коли його було 

вкинуто в область реліфу. 
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Див. Процедури Комітету, Розділ 8; Зразок Місцевого правила B-2 

(Комітет може прийняти Місцеве правило, яке дозволяє боковий реліф на 

протилежному боці червоної штрафної зони на рівній відстані від лунки). 

e. Обов'язковий реліф, якщо ділянка, заборонена для гри, що розташована в 

штрафній зоні заважає грі  

У кожній з наступних ситуацій гравцеві не можна грати м'яч з місця де він 

лежить: 

(1) Якщо м'яч лежить в ділянці, забороненій для гри, що розташована в 

штрафній зоні. Гравець повинен використовувати реліф зі штрафом згідно з 

Правилом 17.1d чи 17.2. 

  (2) Якщо ділянка, заборонена для гри, заважає стійці або свінгу гравця 

для м'яча в штрафній зоні. Якщо м'яч гравця лежить в штрафній зоні, але за 

межами ділянки, забороненої для гри і вона (розташована або на гольф-полі в 

аномальному стані, або в штрафній зоні) знаходиться в область запланованої 

стійки чи в область запланованого свінгу гравця, то гравець повинен: 

• Використовувати реліф зі штрафом за межами цієї штрафної зони згідно 

з Правилом 17.1d чи 17.2, або 

• Використовувати реліф без штрафу, вкинувши початковий м'яч або інший 

м'яч у цю область реліфу (якщо така існує) усередині штрафної зони (див. 

Правило 14.3): 

➢ Точка-орієнтир: Найближча точка завершеного реліфу, де немає 

втручання ділянки, забороненої для гри. 

➢ Розмір області реліфу, який визначається від точки орієнтиру: 

Одна довжина ключки, але з урахуванням наступних обмежень. 

➢ Обмеження на розташування області реліфу: 

▪ Повинна бути в тій же штрафній зоні, в якій лежить м'яч, та 
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▪ Повинна бути не ближче до лунки, ніж точка-орієнтир. 

Однак, реліф без штрафу, якщо ділянка, заборонена для гри заважає грі 

(згідно з пунктом (2)), не надається в наступних випадках: 

• Коли очевидно, що грати м'яч з місця де він лежить нерозумно з іншої 

причини, ніж втручання ділянки, забороненої для гри (наприклад, коли у 

гравця немає можливості виконати удар тому, що м'яч знаходиться в 

кущах), або 

• Коли втручання є лише тому, що гравець обирає ключку, тип стійки або 

свінгу чи напрямок гри, які є недоцільними в даних обставинах. 

Щоб дізнатися порядок дій, коли ділянка, заборонена для гри заважає грі 

м'ячем, що знаходиться поза межами штрафної зони, див. Правило 16.1f. 

Штраф за гру м'ячем з невірного місця в порушення Правила 17.1: 

Основний штраф, згідно з Правилом 14.7a. 

17.2 Варіанти дій після того, як м'яч зіграний зі штрафної зони 

a. М'яч, зіграний зі штрафної зони, зупиняється в цій же або іншій штрафній 

зоні 

Якщо м'яч, зіграний із штрафної зони, зупиняється в цій же штрафній зоні 

або в іншій штрафній зоні, то гравець може грати м'яч з того місця де він лежить 

(див. Правило 17.1b). 

Або з одним штрафним ударом гравець може використовувати реліф за 

допомогою одного з таких варіантів: 

  (1) Звичайні варіанти реліфу. Гравець може використовувати реліф удар і 

відстань згідно з Правилом 17.1d (1) або реліф назад по лінії  згідно з Правилом 

17.1d (2), чи у випадку червоної штрафної зони, може використовувати боковий 

реліф згідно з Правилом 17.1d (3) . 
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У разі використання реліфу згідно з Правилами 17.1d (2) або (3) область 

реліфу задається приблизною точкою, в якій початковий м'яч востаннє перетнув 

межу тієї штрафної зони, в якій цей м'яч тепер лежить. 

Якщо гравець використовує реліф удар і відстань, вкидаючи м'яч в 

штрафну зону (див. Правило 14.6), а потім вирішує не грати вкинутий м'яч з того 

місця, де він зупинився: 

• Гравець може використовувати ще один реліф за межами штрафної 

зони згідно з Правилами 17.1d (2) чи 17.1d (3) (у разі червоної штрафної 

зони), або згідно з Правилом 17.2a (2). 

• У цьому випадку гравець отримує один додатковий штрафний удар, 

тобто в цілому він отримає два штрафні удари: один удар за реліф удар і 

відстань і один удар за реліф поза межами штрафної зони. 

(2) Додатковий варіант реліфу: Грати м'яч з місця останнього удару 

поза межами штрафної зони. Замість використання одного зі звичайних 

варіантів реліфу згідно з пунктом (1), гравець може зіграти початковий м'яч або 

інший м'яч з місця, звідки він виконав свій останній удар поза межами 

штрафної зони (див. Правило 14.6). 
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b. Зіграний зі штрафної зони м'яч втрачений, знаходиться за межами гольф-

поля або є неграючим за межами штрафної зони 

У деяких випадках гравець, зігравши зі штрафної зони, вирішує або 

змушений використовувати реліф удар і відстань, оскільки його початковий м'яч: 

• Знаходиться за межами гольф-поля або втрачений поза межами 

штрафної зони (див. Правило 18.2), чи 

• Є неграючим поза межами штрафної зони (див. Правило 19.2а). 

Якщо гравець використовує реліф удар і відстань, вкидаючи м'яч в 

штрафну зону (див. Правило 14.6), а потім вирішує не грати вкинутий м'яч з 

місця, в якому той зупинився: 

• Гравець може використовувати ще один реліф поза межами штрафної 

зони згідно з Правилами 17.1d (2) або 17.1d (3) (у випадку червоної 

штрафної зони), або згідно з Правилом 17.2a (2). 

• У цьому випадку гравець отримує один додатковий штрафний удар, 

тобто в цілому він отримає два штрафні удари: один удар за реліф удар і 

відстань і один удар за реліф поза межами штрафної зони. 

Гравець може одразу використовувати реліф поза межами штрафної зони 

без першого вкидання цього м'яча в штрафну зону, однак гравець як і раніше в 

цілому отримує два штрафні удари. 

Штраф за гру м'ячем з невірного місця є порушенням Правила 17.2: 

Основний штраф, згідно з Правилом 14.7a. 

17.3 Інші Правила, що не дають права на реліф, коли м'яч знаходиться 

у штрафній зоні 

Якщо м'яч гравця знаходиться у штрафній зоні, то гравець не має права на 

реліф: 

• якщо гольф-поле в аномальному стані заважає грі (див. Правило 16.1), 
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• якщо м'яч заглиблений у пісок (див. Правило 16.3), або 

• якщо м'яч знаходиться у неігровому положенні  (див. Правило 19). 

Єдиним варіантом реліфу для гравця є реліф зі штрафом згідно з Правилом 

17. 

Однак, якщо під час гри м'ячем, що знаходиться в штрафній зоні, грі 

заважає небезпечна ситуація з тваринами, то гравець може використовувати 

або реліф без штрафу усередині штрафної зони, або реліф зі штрафом поза 

межами штрафної зони (див. Правило 16.2b (2)). 
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Правило 18 - Реліф удар і відстань ; м'яч втрачений або знаходиться 

за межами гольф-поля; тимчасовий м’яч 

У Правилі 18 говориться про реліф зі штрафом удар і відстань. Якщо 

м'яч загублений поза межами штрафної зони або зупинився за межами гольф-

поля, то порушується нормальний хід гри - від зони-ті до лунки; гравець 

повинен відновити його, ще раз зігравши м'яч з місця попереднього удару.  

У цьому правилі також йдеться про те, як і коли для економії часу можна 

грати тимчасовим м’ячем, якщо м'яч, який знаходиться у грі може виявитися 

за межами гольф-поля або бути втраченим поза межами штрафної зони. 

18.1 Реліф зі штрафом удар і відстань  дозволений в будь-який час 

У будь-який час гравець може використовувати реліф удар і відстань, 

додавши один штрафний удар і зігравши початковий м'яч або інший м'яч з місця, 

звідки був виконаний попередній удар (див. Правило 14.6). 

У гравця завжди є варіант реліф удар і відстань : 

• Незалежно від того, де на гольф-полі знаходиться м'яч гравця, та 

• Навіть якщо будь-яке Правило наказує гравцеві використовувати реліф 

певним чином або грати м'яч з певного місця. 

Як тільки гравець вводить інший м'яч в гру зі штрафом удар і відстань (див. 

Правило 14.4): 

• Початковий м'яч більше не є м'ячем у грі і грати ним заборонено. 

Це стосується навіть ситуації, коли початковий м'яч згодом знайдений на 

гольф-полі до закінчення трихвилинного періоду пошуку (див. Правило 6.3b). 

Однак це не стосується ситуації, коли м'яч грається з місця попереднього 

удару і при цьому гравець: 

• Оголошує, що він грає тимчасовим м’ячем (див. Правило 18.3b), або 
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• Грає іншим м'ячем у грі на рахунок ударів згідно з Правилами 14.7b або 

20.1c (3). 

18.2 М'яч втрачений або знаходиться за межами гольф-поля: гравець 

повинен використовувати реліф удар і відстань  

a. Коли м'яч вважається втраченим або перебуває за межами гольф-поля 

(1) Коли м'яч вважається втраченим. М'яч вважається втраченим, якщо 

він не був знайдений протягом трьох хвилин після того, як гравець або його кедді 

почали його пошук. 

Якщо протягом цього часу знайдено м'яч, але невідомо, чи він належить 

гравцеві: 

• Гравець повинен постаратися негайно ідентифікувати цей м'яч (див. 

Правило 7.2), для цього йому відводиться певний час, навіть якщо при 

цьому закінчиться трихвилинний період пошуку. 

• Цей час також включає в себе певний час на підхід до м'яча, якщо 

гравець знаходиться не на місці, де було знайдено м'яч. 

Якщо гравець за цей час не ідентифікував цей м'яч, як свій, то його м'яч 

вважається втраченим. 

(2) Коли м'яч знаходиться за межами гольф-поля. М'яч у стані спокою 

знаходиться за межами гольф-поля тільки тоді, коли він повністю знаходиться за 

лінією гольф-поля. 

М'яч знаходиться в межах гольф-поля, якщо будь-яка частина м'яча: 

• Лежить на поверхні або торкається землі чи будь-чого іншого (наприклад, 

будь-якого природного або штучного об'єкта) всередині меж гольф-поля, 

або 

• Знаходиться над межею або над будь-якою іншою частиною гольф-поля. 



Правила Гольфу  Сторінка   189 
 

Гравець може стояти за межами гольф-поля, коли він грає м'яч, що 

знаходиться на гольф-полі. 

 

b. Дії, якщо м'яч загублено або він знаходиться за межами гольф-поля 

Якщо м'яч втрачений або знаходиться за межами гольф-поля, гравець 

повинен використовувати реліф удар і відстань, додавши один штрафний удар і 

зігравши початковий м'яч або інший м'яч з місця, звідки був виконаний 

попередній удар (див. Правило 14.6). 

Виняток - Гравець може ввести в гру інший м'яч згідно з іншим Правилом, 

коли точно відомо, що трапилося з м'ячем: Замість реліфу удар і відстань  
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гравець може ввести в гру інший м'яч згідно з чинним Правилом, якщо його м'яч 

не був знайдений, але точно відомо, що цей м'яч: 

• Зупинився на гольф-полі, але був переміщений зовнішнім фактором 

(див. Правило 9.6) або інший гравець зіграв ним як невірним м’ячем (див. 

Правило 6.3c (2)), 

• Лежить на гольф-полі всередині рухомої перешкоди або на ній (див. 

Правило 15.2b) або перебуває на гольф-полі в аномальному стані (див. 

Правило 16.1е), 

• Знаходиться у штрафній зоні (див. Правило 17.1c), або 

• Був навмисно відбитий або зупинений будь-якою людиною (див. 

Правило 11.2c). 

Штраф за гру м'ячем з невірного місця є порушенням Правила 18.2: 

Основний штраф, згідно з Правилом 14.7a 

18.3 Тимчасовий м'яч 

a. Коли дозволений тимчасовий м’яч 

Якщо м'яч може бути втрачений поза межами штрафної зони або 

опиниться за межами гольф-поля, для економії часу гравець може тимчасово 

грати іншим м'ячем зі штрафом удар і відстань  (Правило 14.6). 

Це стосується наступних ситуацій, в яких м'яч може бути втрачений: 

• Якщо початковий м'яч не був знайдений і ідентифікований, але поки ще 

не є втраченим, та 

• Якщо м'яч може бути втрачений в штрафній зоні, але також може бути 

втрачений в будь-якому іншому місці гольф-поля. 

Однак, якщо гравець розуміє, що єдино можливим місцем, в якому 

початковий м'яч може бути втрачений, є штрафна зона, то гра тимчасовим 
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м’ячем не дозволена, а м'яч, зіграний з місця попереднього удару, стає для 

гравця м'ячем у грі зі штрафом удар і відстань (див. Правило 18.1). 

Якщо і тимчасовий м’яч також виявиться поза межами штрафної зони 

або опиниться за межами гольф-поля: 

• Гравець може зіграти ще один тимчасовий м’яч. 

• Другий тимчасовий м’яч так само співвідноситься з першим 

тимчасовим м’ячем, як перший тимчасовий м’яч співвідноситься з 

початковим м'ячем. 

b. Оголошення про гру тимчасовим м’ячем 

До виконання удару гравець повинен оголосити, що він має намір зіграти 

тимчасовим м’ячем: 

• Гравцеві недостатньо лише сказати, що він гратиме іншим м'ячем чи грає 

ще раз. 

• Гравець повинен вимовити слово «тимчасовий» або будь-як по-іншому 

чітко висловити свій намір грати тимчасовим м’ячем згідно з Правилом 

18.3. 

Якщо гравець не оголосить про гру тимчасовим м’ячем (навіть якщо він 

при цьому дійсно має намір грати тимчасовим м’ячем) і зіграє м'яч з місця 

попереднього удару, то цей м'яч стає для гравця м'ячем у грі зі штрафом удар і 

відстань (див. Правило 18.1). 

c. Гра тимчасовим м’ячем буде продовжуватись до тих пір, поки він не стане 

м'ячем у грі або гра ним буде припинена 

(1) Гра тимчасовим м’ячем більше одного разу. Гравець може 

продовжувати грати тимчасовим м’ячем, зберігаючи його статус, як 

тимчасового м’яча, за умови, що він грає з місця, що знаходиться на рівній чи 
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більшій відстані від лунки, ніж передбачуване місцезнаходження початкового 

м'яча. 

Це стосується і ситуації, коли Тимчасовий м’яч грається кілька разів. 

Однак, він перестає бути тимчасовим м’ячем, коли він стає м'ячем у грі 

відповідно до пункту (2) або гра ним припиняється згідно з пунктом (3) і в такому 

випадку він стає невірним м’ячем. 

(2) Якщо Тимчасовий м’яч стає м'ячем у грі. Тимчасовий м’яч стає для 

гравця його м'ячем у грі зі штрафом удар і відстань в одному з наступних двох 

випадків: 

• Якщо початковий м'яч загублений десь на гольф-полі, крім штрафної 

зони чи знаходиться за межами гольф-поля. Початковий м'яч більше не є 

м'ячем у грі (навіть якщо потім він буде знайдений на гольф-полі після 

закінчення трихвилинного періоду пошуку) і тепер є невірним м’ячем, 

грати яким не можна (див. Правило 6.3c). 

• Якщо тимчасовий м’яч зіграний з місця, що знаходиться ближче до 

лунки, ніж передбачуване місцезнаходження початкового м'яча. 

Початковий м'яч більше не є м'ячем у грі (навіть якщо потім він буде 

знайдений на гольф-полі до закінчення трихвилинного періоду пошуку) і 

тепер є невірним м’ячем, грати яким не можна (див. Правило 6.3c). 

Якщо гравець грає тимчасовим м’ячем приблизно в тому ж місці, що і 

початковий м'яч і при цьому неможливо їх розрізнити, то: 

• Якщо на гольф-полі знайдений тільки один м'яч, то він вважається 

тимчасовим м’ячем і тепер є м'ячем у грі. 

• Якщо на гольф-полі знайдені обидва м'ячі, то гравець повинен обрати 

один з м'ячів, який вважатиметься тимчасовим м’ячем і стане м'ячем у грі; 

інший м'яч вважається втраченим і гра ним заборонена. 
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Виняток - Гравець може ввести в гру інший м'яч згідно з іншим Правилом, 

коли точно відомо, що трапилося з м'ячем: У гравця є додатковий варіант дій, 

коли його м'яч не був знайдений, але точно відомо, що цей м'яч : 

• Лежав на гольф-полі, але був переміщений зовнішнім фактором (див. 

Правило 9.6), 

• Зупинився на гольф-полі всередині рухомої перешкоди або на ній (див. 

Правило 15.2b) чи перебуває на гольф-полі в аномальному стані (див. 

Правило 16.1е), або 
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• Був навмисно відбитий чи зупинений будь-якою людиною (див. Правило 

11.2c). 

Якщо може бути застосоване одне з цих Правил, гравець може: 

• Ввести в гру інший м'яч відповідно до цього Правила, чи 

• Вважати тимчасовий м’яч  у грі зі штрафом удар і відстань . 

 (3) Коли гра тимчасовим м’ячем повинна бути припинена. Якщо 

тимчасовий м’яч не є у грі, то гра ним повинна бути припинена в наступних двох 

випадках: 

• Якщо початковий м'яч знайдений на гольф-полі поза межами штрафної 

зони до закінчення трихвилинного періоду пошуку. Гравець повинен грати 

початковий м'яч з місця де він лежить. 

• Якщо початковий м'яч знайдений в штрафній зоні або точно відомо, що 

м'яч знаходиться в штрафній зоні. Гравець повинен або зіграти 

початковий м'яч з місця де він лежить чи використати реліф згідно з 

Правилом 17.1d 

У будь-якому з цих випадків: 

• Гравцеві не можна більше виконувати удари по тимчасовому м’ячу, який 

тепер є невірним м’ячем (див. Правило 6.3c) і 

• Всі удари по тимчасовому м’ячу до того, як гра ним була припинена 

(включаючи виконані удари і штрафні удари, отримані виключно під час 

гри цим м'ячем), не зараховуються. 

Штраф за гру м'ячем з невірного місця є порушенням Правила 18.3: 

Основний штраф, згідно з Правилом 14.7a. 
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Правило 19 - Неграючий м'яч 

У Правилі 19 говориться про декілька варіантів реліфу для неграючого 

м'яча. Воно дозволяє гравцеві вибрати варіант, який в більшості випадків з 

одним штрафним ударом дає можливість вийти зі складної ситуації, що 

сталася будь-де на гольф-полі (за винятком штрафної зони). 

19.1 Гравець може використовувати реліф для неграючого м’яча в 

будь-якому місці гольф-поля, за винятком штрафної зони 

Тільки сам гравець може вирішити, що його м'яч є неграючим, 

використавши реліф зі штрафом згідно з Правилами 19.2 чи 19.3. 

• Реліф для неграючого м’яча дозволений в будь-якому місці гольф-поля, 

за винятком штрафної зони. 

• Якщо м'яч є неграючим у штрафній зоні, то єдиним варіантом реліфу 

для гравця є реліф зі штрафом згідно з Правилом 17. 

19.2 Варіанти реліфу для неграючого м’яча в основній зоні або на 

паттінг-гріні 

Гравець, може використовувати один з трьох варіантів реліфу для 

неграючого м'яча згідно з Правилом 19.2a, b або c, у кожному випадку з одним 

штрафним ударом. 

• Згідно з Правилом 19.2a гравець може використовувати реліф удар і 

відстань, навіть якщо його початковий м'яч не був знайдений і не був 

ідентифікований. 

Однак для того, щоб використовувати реліф назад по лінії згідно з 

Правилом 19.2b або боковий реліф згідно з Правилом19.2c, гравець повинен 

знати місце, де лежить початковий м'яч. 
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a. Реліф удар і відстань  

Гравець може зіграти початковий м'яч або інший м'яч з місця виконання 

попереднього удару (див. Правило 14.6). 

b. Реліф назад по лінії  

Гравець може вкинути початковий м'яч або інший м'яч (див. Правило 14.3) 

в область реліфу, що задається прямою лінією-орієнтиром, яка починається від 

лунки і проходить назад через місцезнаходження початкового м'яча: 

• Точка-орієнтир: Точка на гольф-полі, яку гравець вибирає на лінії-

орієнтиру і яка знаходиться далі від лунки, ніж місце розташування початкового 

м'яча (відстань назад по лінії не обмежується): 

➢ Вибравши таку точку-орієнтир, гравцеві слід позначити її за 

допомогою предмета (наприклад, підставки-ті). 

➢ Якщо гравець вкидає м'яч, не позначивши таку точку, то точкою-

орієнтиром вважається точка на лінії-орієнтиру, що знаходиться на такій же 

відстані від лунки, що і місце, де вкинутий м'яч вперше торкнувся землі. 

• Розмір області реліфу, яка визначається від точки-орієнтиру: Одна 

довжина ключки, але з урахуванням наступних обмежень: 

• Обмеження на розташування області реліфу: 

➢ Повинна бути не ближче до лунки, ніж точка-орієнтир, та 

➢ Може перебувати в будь-якій зоні гольф-поля, але 

➢ Якщо в межах однієї довжини ключки від точки-орієнтиру 

розташовано декілька зон гольф-поля, то м'яч повинен зупинитись в 

тій же зоні гольф-поля, де м'яч вперше торкнувся землі, коли його 

було вкинуто в область реліфу. 
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c. Боковий реліф 

Гравець може вкинути початковий м'яч або інший м'яч у цю бокову 

область реліфу (див. Правило 14.3): 
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• Точка-орієнтир: Місцезнаходження початкового м'яча. 

• Розмір області реліфу, яка визначається від точки-орієнтиру: Дві 

довжини ключки, але з урахуванням наступних обмежень: 

• Обмеження на розташування області реліфу: 

➢ Повинна бути не ближче до лунки, ніж точка-орієнтир, та 

➢ Може бути в будь-якій зоні гольф-поля, але 

➢ Якщо в межах двох довжин ключки від точки-орієнтиру 

розташовано декілька зон гольф-поля, то м'яч повинен зупинитись в 

тій же зоні гольф-поля, де м'яч вперше торкнувся землі, коли його 

було вкинуто в область реліфу. 

Штраф за гру м'ячем з невірного місця є порушенням Правила 19.2: 

Основний штраф, згідно з Правилом 14.7a. 

19.3 Варіанти реліфу для неграючого м'яча в бункері 

a. Звичайні варіанти реліфу (Один штрафний удар) 

Якщо м'яч гравця знаходиться в бункері: 

• Гравець з одним штрафним ударом може використати будь-який з 

варіантів реліфу для неграючого м'яча згідно з Правилом 19.2, за винятком, 

що: 

• Якщо гравець використовує реліф назад по лінії (див. Правило 19.2b) або 

боковий реліф (див. Правило 19.2с), то м'яч повинен бути вкинутий і 

зупинитись в області реліф, що знаходиться в цьому бункері. 
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b. Додатковий варіант реліф (Два штрафні удари) 

Якщо м'яч гравця знаходиться в бункері, то в якості додаткового варіанту 

реліф в цілому з двома штрафними ударами гравець може використовувати 

реліф назад по лінії згідно з Правилом 19.2b за межами цього бункера. 

Штраф за гру м'ячем з невірного місця є порушенням Правила 19.3: 

Основний штраф, згідно з Правилом 14.7a. 
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VIII. Процедури для гравців і Комітету при виникненні 

питань, пов'язаних із застосуванням Правил (Правило 20) 

Правило 20 - вирішення питань стосовно використання Правил під 

час раунду. Рішення рефері та Комітету 

У Правилі 20 говориться про те, як гравцям слід діяти, коли у них під час 

раунду виникають питання стосовно використання Правил, а також про 

процедури (які відрізняються у матчевій грі та грі на рахунок ударів), що дає 

гравцям право на подальше  рішення. 

У цьому правилі також йдеться про роль рефері, який уповноважений 

вирішувати питання факту і застосування Правил. Рішення, винесені рефері 

або Комітетом, є обов'язковими для всіх гравців. 

20.1 Вирішення питань стосовно використання Правил під час раунду  

a. Гравці повинні уникати безпричинної затримки гри 

Якщо гравцям під час раунду потрібна допомога в застосуванні Правил, то 

вони не повинні без причини затримувати гру: 

• Якщо рефері або представник Комітету не має можливості в розумний 

час надати допомогу в питаннях застосування Правил, то гравець повинен 

сам вирішити, як вчинити і продовжити гру. 

• Гравець може захистити свої права, заявивши про необхідність 

суддівського рішення в матчевій грі (див. Правило 20.1b (2)) або зігравши 

двома м'ячами в грі на рахунок ударів (див. Правило 20.1с (3)). 

b. Питання використання Правил у матчевій грі 

1) Вирішення питань за згодою. Під час раунду гравці в матчі можуть 

вирішити питання Правил угодою: 
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• Результат цієї угоди є остаточним, навіть якщо виявиться, що вона 

суперечить Правилам, за умови, що гравці навмисно не домовлялися ігнорувати 

будь-яке Правило або штраф, про застосування якого їм було відомо (див. 

Правило 1.3b (1)). 

• Однак, якщо в матчі є призначений рефері, то він повинен виносити 

рішення по будь-якому питанню стосовно використання Правил, на які було 

своєчасно звернено його увагу та гравці повинні дотримуватися цього рішення. 

За відсутності рефері, якщо гравці не дійшли згоди або сумніваються у тому, 

як застосовувати Правила, будь-хто з них може заявити про необхідність 

суддівського рішення згідно з Правилом 20.1b (2). 

 (2) Запит на суддівськє рішення до того, як результат матчу буде 

визначений. Якщо гравець хоче, щоб рефері або Комітет вирішили як 

застосовувати Правила в ситуації, яка виникла в його грі чи грі противника, то 

гравець може запросити їх рішення. 

Якщо рефері або представник Комітету не доступні в розумний час, запит 

суддівського рішення може полягати в тому, що гравцеві необхідно повідомити 

противника про те, що йому необхідно отримати суддівське рішення тоді, коли 

рефері або представник Комітету стануть доступні. 

Якщо гравець запитує суддівське рішення до того, як результат матчу 

визначений: 

• Суддівське рішення буде винесене тільки у тому випадку, якщо цей запит 

був зроблений своєчасно, що залежить від того, коли саме гравцеві стали 

відомі факти, що призвели до виникнення питання застосування Правил: 

➢ Якщо факти стали відомі гравцеві до того, як будь-який з 

гравців почав фінальну лунку матчу. Після того, як гравцеві стали відомі 

факти, запит суддівського рішення повинен бути зроблений до того, як 

будь-який з гравців виконає удар для початку гри на наступній лунці. 



Правила Гольфу  Сторінка   202 
 

➢ Якщо факти стали відомі гравцеві під час або після завершення 

фінальної лунки матчу. Запит суддівського рішення повинен бути 

зроблений до того, як результат матчу буде визначено (див. Правило 3.2a 

(5)). 

• Якщо гравець не зробить запит в цей час, то рефері або Комітет не 

виноситимуть своє рішення, а результат даної лунки (чи лунок) залишиться в силі 

навіть у тому випадку, якщо Правила були застосовані невірно. 

Якщо гравець запитує рішення стосовно більш ранньої лунки, то рішення 

буде винесене лише при дотриманні всіх трьох наступних умов: 

• Противник порушив Правило 3.2d (1) (повідомивши невірну кількість 

зроблених ударів) чи Правило 3.2d (2) (Не повідомивши гравцеві про 

штраф), 

• Цей запит ґрунтується на фактах, які гравцеві не були відомі до того, як 

будь-який з гравців виконав удар, щоб почати грати лунку, або, у випадку 

розташування між лунками – до того, як почати щойно завершену лунку. 

• Після того, як гравцеві стали відомі ці факти, він своєчасно зробив запит 

на рішення (як зазначено вище). 

(3) Запит на рішення після того, як результат матчу визначений. Якщо 

гравець запитує рішення після того, як результат матчу визначений: 

• Комітет винесе гравцеві своє рішення лише при дотриманні двох 

наступних умов: 

➢ Запит ґрунтується на фактах, які гравцеві не були відомі до того, як 

результат матчу був визначений, та 

➢ Противник порушив Правило 3.2d (1) (повідомивши невірну 

кількість зроблених ударів) чи Правило 3.2d (2) (Не повідомивши гравцеві 



Правила Гольфу  Сторінка   203 
 

про штраф), але він знав про це порушення до того, як результат матчу 

був визначений. 

• Період часу, протягом якого може бути винесене таке суддівське рішення, 

не обмежений. 

(4) Гравець не має права грати двома м'ячами. Під час матчу гравцеві, 

який сумнівається в правильності своїх дій, забороняється догравати лунку 

двома м'ячами. Ця процедура застосовується тільки у грі на рахунок ударів (див. 

Правило 20.1с). 

c. Питання застосування Правил у грі на рахунок ударів 

(1) Питання застосування Правил не можна вирішувати за угодою. Якщо 

рефері або представник Комітету не має можливості в розумний час надати 

допомогу стосовно використання Правил: 

• Гравцям рекомендується допомогти один одному в застосуванні Правил, 

але у них немає права вирішувати питання застосування Правил за угодою 

та будь-яка така угода, до якої вони можуть дійти, не зобов'язує гравців, 

рефері або Комітет слідувати йому. 

• Гравцеві слід обговорити всі спірні питання застосування Правил з 

представником Комітету до здачі своєї рахункової картки. 

  (2) Гравцям слід захищати інтереси інших гравців під час змагання. З 

метою захисту інтересів інших гравців під час змагання: 

• Якщо гравець знає або вважає, що інший гравець порушив Правила або 

можливо порушив Правила, а цей інший гравець не усвідомлює або 

ігнорує це порушення, то гравцеві слід повідомити про порушення цього 

іншого гравця, його маркера, рефері або представника Комітету. 

• Це слід зробити одразу після того, як гравцеві стало відомо про 

порушення та до того, як цей інший гравець здасть свою рахункову картку, 

крім випадків, коли повідомити про порушення неможливо. 
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Якщо гравець не зробить цього, то Комітет може дискваліфікувати цього 

гравця згідно з Правилом 1.2a, якщо на думку Комітету всупереч духу гри були 

серйозно порушені норми поведінки. 

(3) Гра двома м'ячами, у гравця виникли сумніви стосовно порядку дій. 

Гравець, який сумнівається в правильності своїх дій під час гри на лунці, може 

без штрафу завершити лунку двома м'ячами: 

• Гравець повинен прийняти рішення про гру двома м'ячами після того, як 

виникла сумнівна ситуація, але до того, як буде виконаний удар. 

• Гравцеві слід обрати м'яч, згідно з яким буде зарахований рахунок гри, 

якщо процедура, що використовується для цього м'яча буде дозволена 

Правилами, повідомивши про цей вибір свого маркера або іншого гравця 

до виконання удару. 

• Якщо гравець не зробив вибір своєчасно, то м'яч, зіграний першим, 

вважається обраним за замовчуванням. 

• Гравець повинен розповісти факти ситуації Комітету до здачі своєї 

рахункової картки, навіть якщо рахунок гри обома м'ячами однаковий. 

Якщо гравець не зробить цього, то він підлягає дискваліфікації. 

• Якщо гравець виконає удар до того, як прийме рішення про гру двома 

м'ячами: 

➢ це Правило взагалі не застосовується і зараховується рахунок 

м'ячем, який гравець зіграв до прийняття рішення про гру другим 

м'ячем. 

➢ однак гравець не отримує штраф за гру другим м'ячем. 

Другий м'яч, що грається згідно з цим Правилом, не є тимчасовим 

м’ячем згідно з Правилом 18.3. 
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(4) Рішення Комітету про рахунок на лунці. Якщо гравець грає двома 

м'ячами згідно з пунктом (3), то Комітет визначає рахунок гравця на цій лунці 

наступним чином: 

• Якщо Правила дозволяють процедуру, використану для обраного 

(гравцем або за замовчуванням) м'яча, то зараховується рахунок гри цим 

м'ячем. 

• Якщо Правила не дозволяють процедуру, використану для цього м'яча, 

то зараховується рахунок гри іншим зіграним м'ячем за умови, що Правила 

дозволяють процедуру для цього іншого м'яча. 

• Якщо Правила не дозволяють жодну з процедур, використану для 

кожного з м'ячів, то зараховується рахунок гри обраним (гравцем або за 

замовчуванням) м'ячем, за умови, що не було серйозного порушення під 

час гри цим м'ячем з невірного місця і тоді зараховується рахунок гри 

іншим м'ячем. 

• Якщо було серйозне порушення під час гри з невірного місця кожним з 

м'ячів, то гравець дискваліфікується. 

• Удари по м'ячу, згідно з яким рахунок гри не зараховується (включаючи 

виконані удари і всі штрафні удари, отримані виключно під час гри цим 

м'ячем), не враховуються. 

«Правила дозволяють використану процедуру» означає: (а) початковий 

м'яч був зіграний з місця де він лежав та гра з цього місця була дозволена, чи (b) 

зіграний м'яч був введений в гру згідно з дозволеною процедурою, правильним 

способом і в правильному місці згідно з Правилами. 
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20.2 Суддівські рішення згідно з Правилами 

a. Рішення рефері 

Рефері - це офіційна особа, уповноважена Комітетом вирішувати питання 

встановлення факту і застосування Правил. 

Гравець повинен виконувати рішення рефері стосовно встановлення фактів 

або застосування Правил. 

• Гравець не має права оскаржити в Комітеті рішення рефері. 

• Рефері може запитати думку Комітету стосовно винесення свого 

суддівського рішення або передати вирішення питання на розгляд 

Комітету, але він не зобов'язаний це робити. 

Див. Процедури Комітету, Розділ 6С (що входить в компетенцію рефері). 

b. Рішення Комітету 

Коли рефері відсутній або коли він передає питання на розгляд Комітету: 

• рішення виноситься Комітетом, та 

• це рішення Комітету є остаточним. 

Якщо Комітету не вдається винести рішення, то він може передати 

питання на розгляд до Комітету з Правил гольфу [The R&A] [the USGA], чиє 

рішення є остаточним. 

c. Застосування стандарту «неозброєним оком» при використанні 

відеосвідчень 

Коли Комітет при винесенні суддівського рішення встановлює питання 

факту, використання відеосвідчень обмежена стандартом «неозброєним оком»: 

• Якщо відео виявить факти, які не могли бути помітні неозброєним оком, 

то таке відео не береться в якості свідоцтва, навіть якщо з його допомогою 

буде виявлено порушення Правил. 
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• Однак, навіть якщо таке відео не береться в якості свідоцтва через 

невідповідність стандарту «неозброєним оком», порушення Правил все ж 

буде зафіксовано, якщо гравець якось інакше дізнався про факти, що 

становлять порушення Правил (наприклад, якщо гравець відчув, що 

торкнувся піску в бункері, хоча це і не було видно неозброєним оком). 

d. Коли необхідо виправити невірне рішення 

Якщо згодом виявилося, що рішення рефері або Комітету є невірним: 

• Це рішення, по можливості, слід привести у відповідність згідно з 

Правилами. 

• Якщо це робити вже пізно, то невірне суддівське рішення залишається у 

силі. 

Якщо гравець робить дію, що порушує Правила внаслідок неправильного 

розуміння вказівки рефері або Комітету під час раунду або зупинки гри згідно з 

Правилом 5.7a (наприклад, піднявши м'яч у грі, коли це не дозволено 

Правилами), то така вказівка вважається невірним суддівським рішенням і штраф 

не накладається . 

Див. Процедури Комітету, Розділ 6С (порядок дій Комітету у випадку 

неправильного суддівського рішення). 

e. Дискваліфікація гравців після того, як результат матчу або змагання 

визначено 

(1) Матчева гра. Не обмежується період часу для дискваліфікації гравця 

згідно з Правилом 1.2 (серйозне порушення норм поведінки) або Правила 1.3b (1) 

(навмисно ігнорування будь-якого відомого гравцеві Правила або штрафу чи 

домовленість з іншим гравцем про ігнорування будь-якого Правила або штрафу, 

про застосування яких вони знали). 

Гравець може бути дискваліфікований навіть після того, як результат 

матчу визначений (див. Правило 3.2a (5)). 
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Щоб дізнатися, коли Комітету слід виносити суддівське рішення, якщо 

запит зроблено після того, як результат матчу був визначений, див. Правило 

20.1b (3). 

(2) Гра на рахунок ударів. У більшості випадків штраф не можна додавати 

або змінювати після того, як змагання у грі на рахунок ударів закрито, тобто: 

• Після того, як результати змагання визначені встановленим Комітетом 

способом, або 

• У випадку, коли за кваліфікаційними змаганнями в форматі гри на 

рахунок ударів слідують матчеві ігри - після того, як гравець виконав 

перший удар в своєму першому матчі. 

Однак гравець повинен бути дискваліфікований навіть після закриття 

змагання, якщо він: 

• Здав рахункову картку з рахунком на будь-якій лунці нижче того, який 

був отриманий фактично, причому це відбулося за будь-якої причини, крім 

неврахування одного або декількох ударів штрафу, про яких гравець не 

знав до закінчення змагання (див. Правило 3.3b (3)), 

• Знав до закінчення змагання, що в зданій рахунковій картці вказаний 

гандикап, який був вище, ніж його реальний гандикап і це вплинуло на 

кількість ударів гандикапу, що застосовуються для визначення рахунку 

гравця (див. Правило 3.3b (4)), 

• До закінчення змагання знав про те, що він порушив будь-яке інше 

Правило, штрафом за яке є дискваліфікація, або 

• Навмисно домовився з іншим гравцем ігнорувати будь-яке Правило або 

штраф, про застосування яких їм було відомо (див. Правило 1.3b (1)). 

Комітет після завершення змагання може дискваліфікувати гравця також згідно 

з Правилом 1.2 (серйозне порушення норм поведінки). 
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20.3 Ситуації, не передбачені Правилами 

Будь-яку не передбачену Правилами ситуацію слід вирішувати Комітету: 

•    З урахуванням всіх обставин, та 

• Розглядаючи ситуацію виважено, справедливо і послідовно, з 

урахуванням того, як трактуються в Правилах схожі ситуації. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Правила Гольфу  Сторінка   210 
 

IX. Інші формати гри (Правила 21-24) 

Правило 21 - Інші формати індивідуальної гри на рахунок ударів і 

матчевої гри 

У Правилі 21 говориться про чотири інші формата індивідуальної гри, у 

тому числі про три формати гри на рахунок ударів, в яких ведення рахунку 

відрізняється від звичайної гри на рахунок ударів: Стейблфорд (рахується 

кількість очок, набраних на кожній лунці); Максимальний рахунок (рахунок на 

кожній лунці обмежений максимальним числом); та Пар/Боггі (рахунок 

ведеться лунка за лункою, як в матчевій грі). 

21.1 Стейблфорд 

a. Опис формату Стейблфорд 

Стейблфорд є форматом гри на рахунок ударів, в якому: 

• Рахунок гравця або сторони на лунці виражається в очках, кількість яких 

присуджується щодо фіксованого результату на кожній лунці (включаючи 

виконані удари і штрафні удари) та є паром лунки з урахуванням гандикапу 

гравця чи сторони, та 

• Змагання виграє гравець чи сторона, які завершили всі раунди з 

найбільшою кількістю очок.  

Застосовуються звичайні Правила для гри на рахунок ударів (Правила 1-20),      

але з урахуванням змін в спеціальних Правилах.  

Правило 21.1 написане для: 

• змагань без урахування гандикапу, але може бути адаптоване для 

змагань з урахуванням гандикапу, та 

• індивідуальної гри, але може бути адаптоване для змагань за участю 

партнерів - з урахуванням змін у Правилі 22 (Форсом) та Правилі 23 (Фор-
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бол чи Форсом), а також для командних змагань з урахуванням змін у 

Правилі 24. 

b. Рахунок в форматі Стейблфорд 

(1) Як нараховуються очки. На кожній лунці гравець отримує очки, число 

яких визначається порівнянням рахунку гравця з фіксованим рахунком для цієї 

лунки, яким є пар, якщо тільки Комітет не встановить для лунки інший 

фіксований рахунок: 

Рахунок на лунці Очки 

Перевищує фіксований рахунок більше ніж на 

один удар, або рахунок відсутній 

0 

На один удар більше фіксованого рахунку 1 

Дорівнює фіксованому рахунку 2 

На один удар менше фіксованого рахунку 3 

На два удари менше фіксованого рахунку 4 

На три удари менше фіксованого рахунку 5 

На чотири удари менше фіксованого рахунку 6 

 

Гравець, який з будь-якої причини не забиває м'яч у лунку згідно з 

Правилами, отримує на цій лунці нуль очок. 

Для підтримки темпу гри гравцям рекомендується припиняти гру на лунці, 

на якій вони не набирають очок. 

Гра на лунці завершена, коли гравець забиває м'яч у лунку чи вирішує не 

забивати м'яч у лунку, або коли не набирає очок на цій лунці. 

  (2) Запис рахунку кожної лунки. Для виконання вимог Правила 3.3b, що 

стосуються запису рахунку лунки в рахункову картку: 

• Якщо лунка завершена, коли м'яч забитий в лунку: 
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➢ Якщо рахунок дозволяє нарахувати очки. У рахунковій картці 

повинен бути вказаний фактичний рахунок. 

➢ Якщо рахунок не дозволяє нарахувати очки. У рахунковій картці 

повинен бути вказаний будь-який рахунок, з яким гравець набирає 

нуль очок або рахунок може бути не вказано. 

• Якщо лунка завершена, коли м'яч не забитий в лунку. Коли гравець не 

забиває м'яч у лунку згідно з Правилами, то в рахунковій картці повинен бути 

вказаний будь-який рахунок, з яким гравець набирає нуль очок або рахунок 

може бути не вказано. 

В обов'язки Комітету входить визначення кількості очок, набраних 

гравцем на кожній лунці, а в змаганні з урахуванням гандикапу – зарахування 

ударів гандикапу до рахунку на кожній лунці і подальше визначення кількості 

очок. 

Див. Процедури Комітету, Розділ 5-A (5) (В умовах змагання Комітет 

може рекомендувати гравцям, але не зобов'язувати їх, вносити в рахункову 

картку рахунок для кожної лунки в очках). 
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c. Штрафи в форматі Стейблфорд 

(1) Інші штрафи, ніж дискваліфікація. Всі штрафні удари додаються до 

рахунку гравця на тій лунці, на якій відбулося порушення, але існує три винятки: 

Виняток 1 - Зайві, спільно використовувані, додані або замінені ключки: 

Якщо гравець порушує Правило 4.1b (Максимум 14 ключок; спільне 

використання, додавання або заміна ключок під час раунду), то із загальної 

кількості очок, набраних гравцем за раунд, Комітет віднімає два очки (якщо 

порушення мало місце тільки на одній лунці) або чотири очки (якщо порушення 

було на декількох лунках) згідно з Правилом 4.1b. 

Виняток 2 - Час старту: Якщо гравець порушує Правило 5.3а тим, що (1) 

прибуває із запізненням, але не більше ніж на п'ять хвилин пізніше від 

стартового часу, або (2) починає гру раніше, але не більше ніж на п'ять хвилин 

раніше від свого стартового часу (див. положення про штрафи в Правилі 5.3, 

Винятки 1 і 2), то із загальної кількості очок, набраних гравцем за раунд, 

Комітет віднімає два очки. 

Виняток 3 - Невиправдана затримка гри. Якщо гравець порушує Правило 

5.6а, то із загальної кількості очок, набраних гравцем за раунд, Комітет віднімає 

одне очко за перше порушення і додаткові два очки за друге порушення. (У 

випадку третього порушення Правила 5.6 - див. Правило 21.1с (2)). 

Кожен виняток передбачає, що гравець повинен повідомити факти 

порушення Комітету до здачі рахункової картки, щоб Комітет міг застосувати 

штраф. Якщо гравець цього не зробить, то він підлягає дискваліфікації. 

Див. Процедури Комітету, Розділ 8; Зразок Місцевого правила K-3 (як 

застосовується Політика стосовно темпу гри в форматі Стейблфорд, коли 

штрафом за порушення є віднімання очок).  
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(2) Штрафи у вигляді дискваліфікації. Гравець, який порушив одне з 

чотирьох Правил і не підлягає дискваліфікації, а отримує нуль очок на лунці, на 

якій відбулося порушення: 

• М'яч не забитий в лунку згідно з Правилом 3.3с, 

• Не виправлена помилка гри поза межами зони-ті на початку гри на лунці 

(див. Правило 6.1b (2)), 

• Не виправлена помилка гри невірним м’ячем (див. Правило 6.3с), або 

• Не виправлена помилка гри з невірного місця у разі серйозного 

порушення (див. Правило 14.7b). 

Якщо гравець порушує будь-яке інше Правило, в якому штрафом є 

дискваліфікація, то гравець дискваліфікується. 

d. Виняток до Правила 11.2 в форматі Стейблфорд 

Правило 11.2 не застосовується в такій ситуації: 

Якщо для того, щоб отримати одне очко на лунці, гравцеві необхідно, щоб 

його м'яч, який рухається був забитий в лунку, а будь-яка людина навмисно 

відбила або зупинила цей м'яч тоді, коли була відсутня реальна можливість, що 

цей м'яч може бути забитий, то штраф до цієї людини не застосовується, а 

гравець отримує на цій лунці нуль очок. 

e. Коли закінчується раунд в форматі Стейблфорд 

Раунд для гравця закінчується, коли гравець: 

• Забиває м'яч в лунку на своїй останній лунці (включаючи виправлення 

помилки, наприклад, згідно з Правилом 6.1 або 14.7b), або 

• Вирішує не забивати м'яч у лунку на останній лунці або вже не має 

можливості набрати очки на цій лунці. 
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21.2 Максимальний рахунок 

a. Опис  формату Максимальний рахунок 

Максимальний рахунок - це формат гри на рахунок ударів, в якому рахунок 

гравця або сторони на лунці обмежується встановленою Комітетом 

максимальною кількістю ударів, наприклад, подвійним паром, фіксованим 

числом або подвійним боггі з урахуванням гандикапу. 

Застосовуються звичайні Правила для гри на рахунок ударів (Правила 1-20), 

але з урахуванням змін в спеціальних Правилах. Правило 21.2 написане для: 

• змагань без урахування гандикапу, але може бути адаптоване для 

змагань з урахуванням гандикапу, та 

• індивідуальної гри, але може бути адаптоване для змагань за участю 

партнерів - з урахуванням змін в Правилі 22 (Форсом) та Правилі 23 (Фор-

бол), а також для командних змагань з урахуванням змін в Правилі 24. 

b. Рахунок у форматі Максимальний рахунок 

(1) Рахунок гравця на лунці. Рахунком гравця на лунці є кількість ударів 

гравця (враховуючи виконані удари і штрафні удари), за винятком, що якщо 

фактичний рахунок перевищить встановлений максимум, то гравець отримає 

лише максимальний рахунок. 

Гравець, який з будь-якої причини не забиває м'яч у лунку згідно з 

Правилами, то отримує на цій лунці максимальний рахунок. 

Для підтримки темпу гри, гравцям рекомендується припиняти гру на лунці, 

коли їх рахунок досягне максимального. 

Гра на лунці завершена, коли гравець забиває м'яч у лунку, вирішує не 

забивати м'яч у лунку чи коли його рахунок досягає максимуму. 

  (2) Запис рахунку для кожної лунки. Для виконання вимог Правила 3.3b, що 

стосуються запису рахунку в рахункову картку: 
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• Якщо лунка завершена, коли м'яч забитий в лунку: 

➢ Якщо рахунок менше максимального. У рахунковій картці 

повинен бути вказаний фактичний рахунок. 

➢ Якщо рахунок рівний максимальному або перевищує його. У 

рахунковій картці повинен бути зазначений рахунок, рівний 

максимальному або рахунок, що перевищує його чи рахунок може 

бути не вказано. 

• Якщо лунка завершена, коли м'яч не забитий в лунку. Якщо гравець не 

забиває м'яч у лунку згідно з Правилами, то в рахунковій картці повинен бути 

вказаний максимальний рахунок або будь-який рахунок, що перевищує його чи 

рахунок може бути не вказано. 

В обов'язки Комітету входить заміна рахунку гравця на максимальний 

рахунок на тих лунках, на яких в рахунковій картці рахунок не зазначено або 

перевищує максимум, а в змаганні з урахуванням гандикапу - застосувати удари 

гандикапу до рахунку на кожній лунці. 

c. Штрафи в форматі Максимальний рахунок 

У форматі Максимальний рахунок застосовуються всі штрафи, які 

застосовуються в грі на рахунок ударів, за винятком, що гравець порушивши 

одне з таких чотирьох правил не підлягає дискваліфікації, а отримує на лунці, на 

якій відбулося порушення, максимальний рахунок: 

• М'яч не забитий в лунку згідно з Правилом 3.3с, 

• Не виправлена помилка гри поза межами зони-ті на початку гри на лунці 

(див. Правило 6.1b (2)), 

• Не виправлена помилка гри невірним м’ячем (див. Правило 6.3с), або 

• Не виправлена помилка гри з невірного місця у випадку серйозного 

порушення (див. Правило 14.7b). 
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Якщо гравець порушує будь-яке інше Правило, в якому штрафом є 

дискваліфікація, то гравець дискваліфікується. 

Після застосування всіх штрафних ударів рахунок гравця на лунці не може 

перевищувати встановлений Комітетом максимальний рахунок. 

d. Виняток до Правила 11.2 в форматі Максимальний рахунок 

Правило 11.2 не застосовується в такій ситуації: 

Якщо для того, щоб отримати на лунці рахунок на один удар менший від 

максимального, то гравцеві необхідно, щоб його м'яч, який рухається був 

забитий в лунку, а будь-яка людина навмисно відбила або зупинила цей м'яч 

тоді, коли відсутня реальна можливість, що цей м'яч може бути забитий, то 

штраф до цієї людини не застосовується, а гравець отримує на цій лунці 

максимальний рахунок. 

e. Коли закінчується раунд в форматі Максимальний рахунок 

Раунд для гравця закінчується, коли гравець: 

• Забиває м'яч в лунку на своїй останній лунці (враховуючи виправлення 

помилки, наприклад, згідно з Правилом 6.1 або 14.7b), чи 

• Вирішує не забивати м'яч у лунку на останній лунці або вже досяг 

максимального рахунку на цій лунці. 

21.3 Пар/Боггі 

a. Опис  формату Пар/Боггі 

Пар/Боггі - це формат гри на рахунок ударів, в якому рахунок ведеться як в 

матчевій грі: 

• Гравець або сторона виграє або програє лунку, завершуючи її на меншу 

або більшу кількість ударів, ніж встановлений Комітетом фіксований 

рахунок для цієї лунки, та 



Правила Гольфу  Сторінка   218 
 

• Змагання виграє гравець або сторона з найбільшою кількістю виграних 

лунок в порівнянні з програними лунками (тобто, виграні лунки сумуються, 

а програні лунки віднімаються). 

Застосовуються звичайні Правила для гри на рахунок ударів (Правила 1-20), 

але з урахуванням змін в спеціальних Правилах. Правило 21.3 написано для: 

• Для змагань без урахування гандикапу, але також може бути адаптоване 

для змагань з урахуванням гандикапу, та 

• Для індивідуальної гри, але може бути адаптоване для змагань за участю 

партнерів - з урахуванням змін в Правилі 22 (Форсом) і Правилі 23 (Фор-

бол), а також для командних змагань з урахуванням змін в Правилі 24 

b. Рахунок у форматі Пар/Боггі 

(1) Як виграються і програються лунки. Рахунок ведеться так само, як в 

матчевій грі, при цьому, виграна або програна лунка, визначається порівнянням 

кількості ударів гравця (включаючи виконані удари і штрафні удари) з 

встановленим Комітетом фіксованим рахунком (зазвичай це пар або боггі): 

• Якщо рахунок гравця менше фіксованого рахунку, то гравець перемагає 

на лунці. 

• Якщо рахунок гравця дорівнює фіксованому рахунку, то лунка зіграна 

унічию. 

• Якщо рахунок гравця більше фіксованого рахунку або рахунок не вказано, 

то гравець програє лунку. 

Гравець, який з будь-якої причини не забиває м'яч у лунку згідно з 

Правилами, програє цю лунку. 

Для підтримки темпу гри гравцям рекомендується припинити гру на лунці, 

якщо їх рахунок перевищує фіксований рахунок (так як лунка програна). 
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Гра на лунці завершена, коли гравець забиває м'яч у лунку, вирішує не 

забивати м'яч у лунку або коли його рахунок перевищує фіксований рахунок. 

  (2) Запис рахунку для кожної лунки. Для виконання вимог Правила 3.3b, що 

стосуються запису рахунку в рахункову картку: 

• Якщо лунка завершена, коли м'яч забитий в лунку: 

➢ Якщо рахунок вказує на те, що лунка виграна або зіграна унічию. 

У рахунковій картці повинен бути вказаний фактичний рахунок. 

  ➢ Якщо рахунок вказує на те, що лунка програна. У рахунковій 

картці повинен бути вказаний будь-який рахунок, що означає програш лунки чи 

рахунок може бути не вказано. 

• Якщо лунка завершена, коли м'яч не забитий в лунку. Якщо гравець не 

забиває м'яч у лунку згідно з Правилами, то в рахунковій картці повинен бути 

вказаний будь-який рахунок, що означає програш лунки чи рахунок може бути 

не вказано. 

В обов'язки Комітету входить визначення того, виграв гравець, програв 

або зіграв унічию кожну лунку, а в змаганні з урахуванням гандикапу - 

застосування ударів гандикапу до рахунку кожної лунки з подальшим 

визначенням результатів цієї лунки. 

Виняток - Штрафу не буде, якщо рахунок не впливає на результат лунки: 

Якщо гравець здає рахункову картку з рахунком на лунці нижче, ніж фактичний 

рахунок, але це не впливає на те, виграна лунка, програна чи зіграна унічию, то 

штрафу згідно з Правилом 3.3b не буде. 

Див. Процедури Комітету, Розділ 5-A (5) (В умовах змагання Комітет 

може рекомендувати гравцям, але не зобов'язувати їх, вносити в рахункову 

картку результат лунки (виграш, програш чи нічию)) 
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c. Штрафи в форматі Пар/Боггі 

(1) Інші штрафи, а ніж дискваліфікація. Всі штрафні удари додаються до 

рахунку гравця на тій лунці, на якій було порушення, але існує три винятки: 

Виняток 1 - Зайві, спільно використовувані, додані або замінені ключки: 

Якщо гравець порушує Правило 4.1b (Максимум 14 ключок; спільне 

використання, додавання або заміна ключок під час раунду), то з отриманої у 

гравця підсумкової різниці виграних і програних лунок Комітет віднімає одну 

лунку (якщо порушення було лише на одній лунці) чи дві лунки (якщо порушення 

було на декількох лунках) згідно з Правилом 4.1b. 

Виняток 2 - Час старту: Якщо гравець порушує Правило 5.3а тим, що (1) 

прибуває із запізненням, але не більше ніж на п'ять хвилин пізніше стартового 

часу чи (2) починає гру раніше, але не більше ніж на п'ять хвилин раніше свого 

стартового часу (див. положення про штрафи в Правилі 5.3, Винятки 1 і 2), то з 

отриманої у гравця підсумкової різниці виграних і програних лунок, Комітет 

віднімає одну лунку. 

Виняток 3 - Необгрунтована затримка гри: Якщо гравець порушує Правило 

5.6а: 

• Штраф за перше порушення: Гравець отримує один штрафний удар на 

лунці, на якій відбулося порушення. 

• Штраф за друге порушення: З отриманої у гравця підсумкової різниці 

виграних і програних лунок Комітет віднімає одну лунку. 

• У разі третього порушення Правила 5.6a, див. Правило 21.3c (2). 

Кожен виняток передбачає, що гравець повинен повідомити факти 

порушення Комітету до здачі рахункової картки, щоб Комітет міг застосувати 

штраф. Якщо гравець цього не зробить, то він підлягає дискваліфікації. 
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  (2) Штрафи у вигляді дискваліфікації. Гравець, який порушив будь-яке з 

цих чотирьох Правил і не підлягає дискваліфікації, а програє лунку, на якій 

відбулося порушення: 

• М'яч не забитий в лунку згідно з Правилом 3.3с, 

• Не виправлена помилка гри поза межами зони-ті на початку гри на лунці 

(див. Правило 6.1b (2)), 

• Не виправлена помилка гри невірним м’ячем (див. Правило 6.3с), чи 

• Не виправлена помилка гри з невірного місця у випадку серйозного 

порушення (див. Правило 14.7b). 

Якщо гравець порушує будь-яке інше Правило, в якому штрафом є 

дискваліфікація, то гравець дискваліфікується. 

Див. Процедури Комітету, Розділ 8; Зразок Місцевого правила K-4 (як 

застосовувати Політику стосовно темпу гри в форматі Пар/Боггі, коли штрафом 

за порушення є віднімання лунок). 

d. Виняток до Правила 11.2 в форматі Пар/Боггі 

Правило 11.2 не застосовується в такій ситуації: 

Якщо для того, щоб зіграти лунку унічию, гравцеві необхідно, щоб його 

м'яч, який рухається був забитий в лунку, а будь-яка людина навмисно відбила 

або зупинила цей м'яч тоді, коли була відсутня реальна можливість, що цей м'яч 

може бути забитий, то штраф до цієї людини не застосовується, а гравець 

програє цю лунку. 

e. Коли закінчується раунд в форматі Пар/Боггі 

Раунд для гравця закінчується, коли гравець: 

• Забиває м'яч в лунку на своїй останній лунці (враховуючи виправлення 

помилки, наприклад, згідно з Правилом 6.1 або 14.7b), або 
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• Вирішує не забивати м'яч у лунку на останній лунці або вже програв цю 

лунку. 

21.4 Матчева гра Три-бол 

a. Опис  формату Матчевої гри Три-бол 

Матчева гра Три-бол є форматом матчевої гри, в якому: 

• Кожен з трьох гравців одночасно грає індивідуальний матч проти 

кожного з двох інших гравців, та 

• Кожен гравець грає одним м'ячем, який використовується в обох його 

матчах. 

У всіх трьох матчах застосовуються звичайні Правила для матчевої гри 

(Правила 1-20), за винятком двох ситуацій, коли застосування звичайних Правил 

в одному матчі може суперечити їх застосуванню в іншому матчі і тоді 

застосовуються наступні спеціальні Правила: 

b. Гра позачергою 

Якщо гравець грає позачергою в одному з матчів, то противник, якому 

слід було грати першим, може скасувати цей удар згідно з Правилом 6.4а (2): 

Якщо гравець зіграв позачергою в обох матчах, то кожен з противників 

вирішує чи скасовувати цей удар у своєму матчі з цим гравцем згідно з 

Правилом 6.4a (2): 

Якщо удар гравця скасований тільки в одному матчі: 

• Гравець повинен продовжити грати початковим м'ячем в іншому матчі. 

• Це означає, що гравець повинен закінчити цю лунку, граючи різним 

м'ячем в кожному своєму матчі. 
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с. М'яч або маркер м’яча піднятий або зрушений з місця одним з противників 

Якщо противник отримує один штрафний удар за підняття або зсув м'яча 

чи маркера м'яча гравця згідно з Правилами 9.5b або 9.7b, то цей штраф 

застосовується тільки в матчі з цим гравцем. 

Цей противник не отримує штраф у своєму матчі з іншим гравцем. 

21.5 Інші формати гри в гольф 

У Правилах 3, 21, 22 і 23 йдеться тільки про деякі формати гри, а в гольф 

також можна грати у багатьох інших форматах, наприклад, Скрембл або Грінсом. 

Правила можуть бути адаптовані для застосування в цих та інших форматах гри. 

Див. Процедури Комітету, Розділ 9 (Рекомендовані методи адаптації 

Правил в інших поширених форматах гри). 
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Правило 22 - Форсом (також відомий як почергові удари) 

У Правилі 22 говориться про формат Форсом (використовується як в 

матчевій грі, так і в грі на рахунок ударів), в якому два партнери беруть 

участь у змаганні як сторона і почергово виконують удари по одному м'ячу. 

Правила для цього формату гри залишаються практично такими ж, як і для 

індивідуальної гри, але наказують партнерам по черзі починати лунки з зони-

ті і почергово виконувати удари на кожній лунці до її завершення. 

22.1 Опис формату Форсом 

Форсом (або почергові удари) – це формат гри за участю партнерів (як в 

матчевій грі, так і в грі на рахунок ударів), у якому два партнери беруть участь у 

змаганні як сторона і почергово грають одним м'ячем на кожній лунці. 

Для цього формату гри застосовуються Правила 1-20 (сторона, яка відіграє 

одним м'ячем, прирівнюється до індивідуального гравця), але з урахуванням 

змін у цих спеціальних Правилах. 

Варіацією цього формату для матчевої гри є формат Три-бол, коли 

індивідуальний гравець змагається зі стороною, що складається з двох 

партнерів, які по черзі виконують удари згідно з цими спеціальними Правилами. 

22.2 Будь-хто з партнерів може діяти в інтересах сторони 

Оскільки обидва партнери змагаються як одна сторона, яка грає лише 

одним м'ячем, то: 

• Будь-хто з партнерів може здійснювати в інтересах сторони будь-які 

дозволені дії до виконання удару, наприклад, маркувати розташування 

м'яча, піднімати, вкидати, встановлювати м'яч або встановлювати його на 

попереднє місце, незалежно від того, хто з партнерів повинен грати за 

сторону наступним. 
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• Партнер та його кедді можуть допомагати іншому партнерові будь-яким 

чином, яким кедді цього іншого партнера може йому допомагати 

(наприклад, давати пораду або дозволяти питати поради чи здійснювати 

будь-яку іншу дію, дозволену Правилом 10), однак не можна надавати 

будь-яку допомогу, яку кедді цього іншого партнера не може надавати 

згідно з Правилами. 

• Будь-яка дія або порушення Правил одним з партнерів або одним з кедді 

стосується сторони. 

У грі на рахунок ударів тільки одному з партнерів необхідно затверджувати 

рахунок в рахунковій картці, який отриманий стороною на кожній лунці (див. 

Правило 3.3b). 

22.3 Сторона повинна виконувати удари по черзі 

На кожній лунці партнери повинні почергово виконувати удари за сторону: 

• Один партнер повинен грати за сторону з зони-ті на всіх лунках з 

непарними номерами, а інший партнер повинен грати за сторону з зони-

ті на всіх лунках з парними номерами. 

• Після першого удару сторони на лунці з зони-ті, партнери повинні 

почергово виконувати удари до закінчення лунки. 

• Якщо удар скасований або з будь-якої іншої причини не зарахований 

згідно з Правилами (крім випадку, коли удар виконаний в неправильній 

черзі, що є порушення цього Правила), то партнер, який виконав цей удар, 

повинен виконати наступний удар за сторону. 

• Якщо сторона вирішує грати тимчасовим м’ячем, він повинен бути 

зіграний тим партнером, чия черга виконувати наступний удар за сторону. 

Ніякі штрафні удари, одержувані стороною, не змінюють чергу гри 

партнерів. 
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Штраф за виконання удару в неправильній черзі є порушенням Правила 

22.3: Основний штраф. 

У грі на рахунок ударів сторона повинна виправити помилку: 

• Партнер, якому потрібно було виконувати удар, повинен виконати удар з 

місця, з якого сторона виконала перший удар в неправильній черзі. 

• Удар, виконаний в неправильній черзі і всі інші удари, зроблені до 

виправлення помилки, (включаючи виконані удари і всі штрафні удари, 

отримані виключно під час гри цим м'ячем), не зараховуються. 

• Якщо сторона не виправляє помилку до того, як виконає удар, щоб 

почати гру на іншій лунці або у випадку останньої лунки раунду - до здачі 

рахункової картки, то сторона підлягає дискваліфікації. 

22.4 Початок раунду 

a. Партнер, який грає першим 

Сторона може вибрати, хто з партнерів на початку раунду буде грати з 

першої зони-ті, якщо тільки в умовах змагання не встановлено, хто з партнерів 

повинен грати першим. 

Раунд для сторони починається, коли цей партнер виконує перший удар, 

щоб почати першу лунку. 

b. Час старту і місце старту 

Правило 5.3а по-різному застосовується до кожного з партнерів у 

залежності від того, хто з них буде грати за сторону першим: 

• Партнер, який має грати першим, повинен бути готовий до гри в 

стартовий час і в стартовому місці і повинен почати гру в цей час (але не 

раніше). 
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• Партнер, якому належить грати другим, в стартовий час повинен 

знаходитися або на місці старту, або на лунці поруч з місцем, де зіграний з 

зони-ті м'яч імовірно прийде в стан спокою. 

Якщо будь-хто з партнерів у зазначений час не перебуває у зазначеному 

місці, то сторона отримує штраф за порушення Правила 5.3а. 

22.5 Партнери можуть спільно використовувати ключки 

Правило 4.1b (2) модифікується так, що партнерам дозволяється спільно 

використовувати ключки, за умови, що сумарна кількість ключок в загальному 

користуванні не перевищує 14. 
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Правило 23 - Фор-бол 

У Правилі 23 йдеться мова про формат Фор-бол (використовується як у 

матчевій грі, так і в грі на рахунок ударів), в якому партнери змагаються як 

сторона і кожен з них грає своїм м'ячем. Рахунком сторони на лунці є менший з 

рахунків партнерів на цій лунці. 

23.1 Опис  формату Фор-бол 

Фор-бол - формат гри (грається як в матчевій грі, так і грі на рахунок ударів) 

за участю партнерів, у якому: 

• Два партнери змагаються разом в складі сторони, при цьому кожен з 

партнерів грає своїм м'ячем, та 

• Рахунком сторони на лунці є менший з рахунків двох партнерів на цій 

лунці. 

Для цього формату застосовуються Правила 1-20, але з урахуванням змін, 

наведених у спеціальних Правилах. 

Варіацією цього формату для матчевої гри є формат Бест-бол, в якому 

один гравець змагається проти сторони, яка складається з двох або трьох 

партнерів, кожен з яких грає своїм м'ячем згідно з Правилами, але з урахуванням 

змін в спеціальних Правилах. (Для формату Бест-бол, у якому в складі сторони 

грають три партнери, будь-яка згадка в Правилі іншого партнера означає двох 

інших партнерів). 

23.2 Рахунок в форматі Фор-бол 

a. Рахунок сторони на лунці в матчевій грі і в грі на рахунок ударів 

• Обидва партнери забили м'ячі або інакше закінчили лунку згідно з 

Правилами. Менший рахунок є рахунком сторони на цій лунці. 
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• Тільки один партнер забив м'яч або інакше закінчив лунку згідно з 

Правилами. Рахунок цього партнера є рахунком сторони на лунці. Другому 

партнеру не обов'язково забивати м'яч у лунку. 

• Ніхто з партнерів не забив м'яч у лунку або інакше закінчили лунку 

згідно з Правилами. У сторони відсутній рахунок на лунці, що означає: 

➢ у матчевій грі ця сторона програє лунку, за винятком випадку, 

коли протилежна сторона раніше поступилася або інакше програла 

цю лунку. 

➢ у грі на рахунок ударів сторона підлягає дискваліфікації, якщо 

помилка своєчасно не виправлена згідно з Правилом 3.3с. 

b. Рахункова картка сторони в грі на рахунок ударів 

(1) Обов'язки сторони. Гросс-рахунок сторони, отриманий на кожній лунці, 

повинен бути записаний у загальну для сторони рахункову картку, а в змаганні 

з урахуванням гандикапу - в рахункову картку повинен бути записаний гандикап 

кожного з партнерів. 

Для кожної лунки: 

• Гросс-рахунок хоча б одного з партнерів повинен бути записаний в 

рахункову картку. 

• Штрафу не буде, якщо в рахункову картку записаний рахунок декількох 

партнерів. 

• Кожен рахунок в рахунковій картці повинен однозначно 

ідентифікуватися як рахунок конкретного партнера, який зіграв з цим 

рахунком. Якщо ця вимога не виконана, то сторона підлягає 

дискваліфікації. 

• При цьому недостатньо ідентифікувати рахунок, як сторони в цілому. 
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Лише одному партнеру необхідно затверджувати рахункову картку 

сторони  згідно з Правилом 3.3b (2). 

  (2) Обов'язки Комітету. В обов'язки Комітету входить визначення того, 

який з рахунків зараховується стороні на кожній лунці, включно із 

застосуванням гандикапів у змаганні з урахуванням гандикапу: 

• Якщо на лунці записаний тільки один рахунок, то цей рахунок є рахунком 

сторони. 

• Якщо на лунці записаний рахунок обох партнерів: 

➢ Якщо рахунки різні, то менший з них (грос або нетто) є рахунком, 

який зараховується стороні на цій лунці. 

➢ Якщо обидва рахунки однакові, то Комітет може зарахувати 

будь-який з них. Якщо з'ясується, що обраний рахунок є невірним з 

будь-якої причини, то Комітету необхідно зарахувати інший 

рахунок. 

Якщо рахунок, який зараховується стороні, не ідентифікується однозначно 

як рахунок конкретного партнера, який з цим рахунком зіграв, або, якщо цей 

партнер дискваліфікований в зв'язку з грою на цій лунці, то сторона підлягає 

дискваліфікації. 
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c. Виняток до Правила 11.2 в форматі Фор-бол 

Правило 11.2 не застосовується в такій ситуації: 

Якщо партнер гравця завершив гру на лунці і для того, щоб рахунок цієї 

сторони на лунці став меншим на один удар, необхідно, щоб м'яч гравця, який 

рухається був забитий, а будь-яка людина навмисно відбиває або зупиняє цей 

м'яч тоді, коли була відсутня реальна можливість, що цей м'яч може бути 

забитий, то штраф до цієї людини не застосовується, а рахунок гри цим м'ячем 

не зараховується стороні. 

23.3 Коли починається і закінчується раунд; коли завершена лунка 

a. Коли починається раунд 

Раунд для сторони починається, коли один з партнерів виконує удар, щоб 

почати свою першу лунку. 

b. Коли закінчується раунд 

Раунд для сторони закінчується: 

• У матчевій грі, коли одна із сторін виграла матч (див. Правила 3.2a (3) і 

(4)). 

• У грі на рахунок ударів, коли сторона завершує останню лунку, тобто або 

обидва партнери забивають м'ячі (враховуючи виправлення помилки, 

наприклад згідно з Правилами 6.1 або 14.7b), або тільки один партнер 

забиває м'яч, а інший вирішує цього не робити. 

c. Коли завершена лунка 

(1) Матчева гра. Сторона завершила лунку, коли обидва партнери забили 

м'ячі або їм поступилися їх наступним ударом чи поступилися лункою. 
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(2) Гра на рахунок ударів. Сторона завершила лунку, коли один з 

партнерів забив м'яч, а інший партнер або забив м'яч, або вирішив цього не 

робити. 

23.4 Сторона може бути представлена одним партнером або обома 

партнерами 

Сторону протягом усього раунду або будь-якої його частини може 

представляти один партнер. Присутність обох партнерів не обов'язкова, а якщо 

вони обидва присутні, то їм не обов'язково обом грати кожну лунку. 

Якщо партнер відсутній, а потім з'являється, щоб взяти участь у грі, то він 

може приєднатися до гри тільки між двома лунками, що означає: 

• Матчева гра - до того, як будь-який з гравців матчу почне гру на лунці. 

Якщо партнер прибуває після того, як будь-який гравець будь-якої сторони 

матчу почав гру на лунці, то цьому партнерові не дозволяється грати за 

сторону до наступної лунки. 

• Гра на рахунок ударів - до того, як інший партнер почав гру на лунці. 

Якщо партнер прибуває тільки після того, як інший партнер почав гру на 

лунці, то партнерові, який прибув не дозволяється грати за сторону до 

наступної лунки. 

Партнеру, який прибув не дозволяється грати на лунці, але він може як і 

раніше давати поради або допомагати іншому партнеру чи здійснювати інші дії 

за іншого партнера на цій лунці (див. Правила 23.5a і 23.5b). 

Штраф за порушення Правила 23.4: Основний штраф. 

23.5 Дії гравця, що впливають на гру партнера 

a. Гравцеві дозволено вчиняти стосовно м'яча партнера будь-які дії, які може 

здійснювати сам партнер 

Незважаючи на те, що кожен гравець сторони повинен грати своїм м'ячем: 
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• Гравець може вчиняти стосовно м'яча партнера будь-які дії, які може 

здійснювати сам партнер до виконання удару, наприклад, маркувати 

розташування м'яча, піднімати, встановлювати на попереднє місце, 

вкидати і встановлювати м'яч. 

• Гравець і його кедді можуть допомагати партнеру будь-яким чином, 

причому кедді партнера може йому допомагати (наприклад, давати 

пораду або дозволяти питати поради чи здійснювати інші дії, дозволені 

Правилом 10), однак не можна надавати будь-яку допомогу, яку цей кедді 

партнера не може надавати згідно з Правилами. 

У грі на рахунок ударів партнерам не можна домовлятися один з одним 

про те, щоб на паттінг-гріні залишати на місці м'яч з метою допомогти будь-

кому з них або будь-якому іншому гравцеві (див. Правило 15.3a). 

b. Партнер несе відповідальність за дії гравця 

Будь-які дії гравця по відношенню до м'яча партнера або спорядження, 

розцінюються як дії самого партнера. 

Якщо гравець робить дію, яка у випадку виконання її партнером призвела 

б до порушення Правил: 

• Партнер порушує Правило і отримує відповідний штраф (див. Правило 

23.8). 

• Прикладами таких порушень є ситуації, коли гравець порушує Правила 

тим, що: 

➢ покращує умови, що впливають на удар, який належить виконати 

партнеру, 

➢ випадково викликає зрушення з місця м'яча партнера, або 

➢ не маркує розташування м'яча партнера перед тим, як підняти 

його. 
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Такий підхід застосовується також до дій кедді гравця стосовно м'яча 

партнера, які у випадку їх виконання партнером або кедді партнера призвели б 

до порушення Правил. 

Якщо дії гравця або кедді гравця впливають на гру як м'ячем гравця, так і 

м'ячем партнера, див. Правило 23.8a (2), щоб дізнатися, в яких випадках штраф 

застосовується до обох партнерів. 

23.6 Черга у грі сторони 

Партнери можуть грати у тій черзі, яку сторона вважає найкращою. 

Це означає, що, якщо для гравця настає його черга грати згідно з Правилом 

6.4а (матчева гра) або 6.4b (гра на рахунок ударів), то наступним може грати 

або гравець, або його партнер. 

Виняток - Продовження гри на лунці після поступки удару в матчевій грі: 

• Після того, як гравцеві поступилися його наступним ударом, йому не 

можна продовжувати гру на лунці, якщо це може допомогти його 

партнерові. 

• Якщо гравець все ж продовжить гру, то його рахунок на лунці 

зараховується без додаткового штрафу, але рахунок партнера на цій лунці 

стороні не зараховується. 

23.7 Партнери можуть спільно користуватися ключками 

Правило 4.1b (2) модифікується так, що партнерам дозволяється спільно 

користуватися ключками, за умови, що сумарна кількість ключок у спільному 

користуванні не перевищує 14. 
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23.8 Коли штраф застосовується тільки до одного партнера, а коли до 

обох партнерів 

Якщо гравець отримує штраф за порушення Правила, то штраф може 

застосовуватися або тільки до цього гравця або до обох партнерів (тобто, до 

сторони). Це залежить від штрафу і від формату гри: 

a. Штрафи, відмінні від дискваліфікації 

(1) Штраф зазвичай застосовується тільки до гравця, а не до партнера. 

Якщо гравець отримує штраф, менш суворий, ніж дискваліфікація, то цей штраф 

в більшості випадків накладається тільки на цього гравця, а не на його партнера, 

за винятком ситуацій, зазначених в пункті (2). 

• Всі штрафні удари додаються лише до рахунку гравця, а не до рахунку 

партнера. 

• У матчевій грі гравець, який отримав Основний штраф (програш лунки), 

не має рахунку, який може бути зарахований стороні на цій лунці; однак 

цей штраф не стосується до його партнера, який може продовжувати грати 

за сторону на цій лунці. 

  (2) Три ситуації, в яких штраф гравця поширюється також і на 

партнера: 

• Якщо гравець порушує Правило 4.1b (максимум 14 ключок; спільне 

використання, додавання або заміна ключок). У матчевій грі штраф 

отримує сторона (коригування рахунку матчу), а в грі на рахунок ударів 

партнер отримує такий самий штраф, що і гравець. 

• Якщо порушення гравця допомагає грі партнера. Як в матчевій грі, так і 

в грі на рахунок ударів, партнер отримує такий самий штраф, що і гравець. 

• У матчевій грі, якщо порушення гравця завдає шкоди грі противника. 

Партнер гравця отримує такий самий штраф, що і гравець. 
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Виняток - Гравець, який виконує удар по невірному м'ячу, не рахується 

як допомага партнеру чи завдає шкоди грі противника: 

• Тільки гравець (а не партнер) отримує Основний штраф за порушення 

Правила 6.3с. 

• Незалежно від того, належить зіграний невірний м’яч партнерові чи будь-

кому ще. 

b. Штрафи у вигляді дискваліфікації 

(1) Коли порушення одним партнером означає дискваліфікацію сторони. 

Сторона дискваліфікується, якщо будь-який з партнерів отримує штраф у вигляді 

дискваліфікації згідно будь-якого з цих Правил: 

• Правило 1.2 Стандарти поведінки гравця 

• Правило 1.3 Гра за Правилами 

• Правило 4.1а Ключки, якими дозволено виконувати удар 

• Правило 4.1с Процедура виведення ключки з гри 

• Правило 4.2а М'ячі, якими дозволено грати раунд 

• Правило 4.3 Використання спорядження 

• Правило 5.6а Невиправдана затримка гри 

• Правило 5.7b-c Коли Комітет зупиняє і відновлює гру 

• Правило 6.2b Правила для гри з зони-ті 

Тільки в матчевій грі: 

• Правило 3.2c Застосування гандикапів в матчі з урахуванням гандикапу 

Тільки в грі на рахунок ударів: 

• Правило 3.3b (2) Обов'язки гравця: затвердження і здача рахункової картки 

• Правило 3.3b (3) Невірний рахунок на лунці 
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• Правило 3.3b (4) Рахунок в змаганні з урахуванням гандикапу 

• Правило 23.2b Рахункова картка сторони в грі на рахунок ударів 

• Правило 5.2b Тренування на гольф-полі перед раундом або між раундами 

(2) Коли порушення обома партнерами означає дискваліфікацію сторони. 

Сторона дискваліфікується, якщо обидва партнери отримують штраф у вигляді 

дискваліфікації згідно одного з цих Правил: 

• Правило 5.3 Початок і закінчення раунду 

• Правило 5.4 Гра в групі 

• Правило 5.7а Коли гравець може або повинен зупинити гру  

Тільки в грі на рахунок ударів: Сторона дискваліфікується, якщо на одній 

лунці обидва партнери отримують штрафи у вигляді дискваліфікації у будь-якому 

поєднанні наступних Правил: 

• Правило 3.3с М'яч не забитий в лунку 

• Правило 6.1b Гра поза межами зони-ті на початку гри на лунці 

• Правило 6.3 Невірний м’яч 

• Правило 14.7 Гра з невірного місця 

(3) Коли порушення одним гравцем означає тільки те, що він не отримує 

дійсного рахунку на лунці. У всіх інших ситуаціях, в яких гравець порушує 

Правило зі штрафом у вигляді дискваліфікації, гравець не підлягає 

дискваліфікації; його рахунок на лунці, на якій було порушення, не зараховується 

для сторони. 

У матчевій грі, якщо обидва партнери порушують таке Правило на одній і 

тій же лунці, то сторона програє лунку. 
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Правило 24 - Командні змагання 

У Правилі 24 говориться про командні змагання (використовуються як у 

форматі матчевої гри, так і в форматі гри на рахунок ударів), коли кілька 

гравців або сторін змагаються в складі команди, а результати їх раундів або 

матчу підсумовуються і складають загальний рахунок команди. 

24.1 Опис командних змагань 

• Команда - це група гравців, які індивідуально або в складі сторін 

змагаються з іншими командами. 

• Участь в командному змаганні може також бути частиною іншого 

змагання (наприклад індивідуального змагання у грі на рахунок ударів), 

що проходить одночасно. 

У командному змаганні застосовуються Правила 1-23, але з урахуванням 

змін у спеціальних правилах. 

24.2 Умови командного змагання 

Комітет встановлює формат гри, метод підрахунку підсумкового 

командного результату та інші умови змагання, наприклад: 

• У матчевій грі - кількість очок присуджених для перемоги або нічию в 

матчі. 

• У грі на рахунок ударів - кількість очок, що зараховуються для кожної 

команди. 

• Незалежно від того змагання буде зігране унічию, чи ні, як у цьому 

випадку буде визначатися переможець. 

24.3 Капітан команди 

Кожна команда може призначити капітана, який буде керувати нею і 

приймати командні рішення, наприклад, хто з гравців у яких раундах або матчах 
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буде грати, у якому порядку вони будуть грати і хто буде грати разом, як 

партнери. 

Капітан команди може бути гравцем змагання. 

24.4 Поради, які дозволені в командному змаганні 

a. Особа, якій дозволено давати команді поради (Радник) 

Комітет може прийняти Місцеве правило, яке дозволяє кожній команді 

призначити одну особу ("радника"), який під час раунду може давати гравцям 

команди поради та надавати іншу допомогу, дозволену Правилом 10.2b (2) та у 

якого гравці команди можуть запитувати поради: 

• Радник може бути капітаном команди, тренером команди або іншою 

особою (в тому числі членом команди, що грає в змаганні). 

• Радник повинен бути представлений Комітету до того, як він почне 

давати поради. 

• Комітет може дозволити змінити радника команди під час раунду або 

під час змагання. 

Див. Процедури Комітету, Розділ 8; Зразок Місцевого правила H-2 

(Комітет може прийняти Місцеве правило, яке дозволяє кожній команді 

призначити двох радників). 

b. Обмеження для граючого радника 

Якщо радник команди є її гравцем, то йому не дозволяється виконувати цю 

роль, поки він сам грає в цьому змаганні. 

Поки радник грає раунд, то в цілях обмежень на надання порад, 

передбачених Правилом 10.2a, він прирівнюється до будь-якого іншого члена 

команди. 
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c. Не дозволяється радитись між членами команди, за винятком партнерів 

За винятком випадків спільної гри в якості партнерів у складі сторони: 

• Гравцеві не можна питати поради у члена своєї команди, що грає на 

цьому гольф-полі або давати йому пораду. 

• Це стосується як членів команди, що грають на гольф-полі в одній групі, 

так і членів команди, що грають на гольф-полі в різних групах. 

Див. Процедури Комітету, Розділ 8; Зразок Місцевого правила H-5 (Для 

командного змагання у грі на рахунок ударів, в якому рахунок гравця за раунд 

зараховується лише до командного змагання, Комітет може прийняти Місцеве 

правило, яке дозволяє членам команди, що грають в одній групі, давати один 

одному поради, навіть якщо вони не є партнерами). 

Штраф за порушення Правила 24.4: Основний штраф. 

 

 


