CÁC GIẢI VÔ ĐỊCH QUỐC GIA
VIỆT NAM 2016
						
LUẬT ĐỊA PHƯƠNG

Những Luật Địa Phương dưới đây cùng với Luật Địa Phương bổ sung và sửa đổi ban hành bởi VGA tại các sân golf khác nhau, sẽ được
áp dụng cho tất cả hệ thống Giải Vô Địch Quốc Gia của Hiệp hội Golf Việt Nam.
1.
NGOÀI BIÊN OB (OUT OF BOUNDS) - (LUẬT 27-1).
Các khu vực vượt quá tường, hàng rào hoặc đường nối các cọc trắng xác định ranh giới sân. Lưu ý:
(a) Khi khu vực OB được xác định bằng cọc trắng thì điểm nằm trên mặt đất và gần phía sân nhất (phía fairway) của các cọc trắng
đó được sử dụng để xác định ranh giới OB. Bóng nằm ngoài biên OB khi toàn bộ bóng nằm trên hay ngoài đường thẳng nối các
điểm đó.
(b) Khi có xuất hiện đường kẻ sơn trắng liền hoặc đứt, đường kẻ này xác định ranh rới OB và bóng đã OB khi nó nằm hoàn toàn trên
đường kẻ hoặc vượt qua đường kẻ đó.
(c) Khi bóng đã vượt qua đường nhựa được xác định là ngoài biên và nằm ở một vị trí khác thuộc trong sân thì bóng đó vẫn bị xem
là đã ra ngoài biên OB.
2.
BẪY NƯỚC (BAO GỒM CẢ BẪY NƯỚC MỘT BÊN) (LUẬT 26)
Lưu ý: Khu vực thả bóng (Dropping Zones) dành cho Bẫy nước:
Khi Hội Đồng bổ sung khu vực thả bóng cho bẫy nước, người chơi có quyền thực hiện theo Luật 26, hoặc bổ sung lựa chọn thả bóng chịu
phạt 1 gậy phạt tại khu vực thả bóng gần nhất với điểm bóng cắt ranh giới bẫy nước lần cuối cùng. Khi thả bóng trong khu vực dropping
zone, bóng được thả phải chạm đất trong vùng drop zone và không được thả lại nếu nó nằm trong vòng 2 gậy từ điểm bóng chạm đất đầu
tiên cho dù vị trí đó nằm ngoài khu dropping zone hoặc gần hơn lỗ trừ các trường hợp trong Luật 20-2c (i-vi)
3.

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

KHU VỰC MẶT ĐẤT BẤT THƯỜNG GUR (LUẬT 25-1)
Bất kì khu vực được vẽ quanh bằng vạch xanh hoặc trắng.
Các khu vực được đánh dấu là Flower Bed hoặc G.U.R
Các vết cỏ vá (Seams of Cut Turf) – Áp dụng Luật như đã ghi tại Phụ Lục I 3e Trang 145
Thành hố cát bị sói mòn.
Các khu vực hư hỏng được Trọng tài quyết định là bất thường

4.
BÓNG BỊ LÚN (LUẬT 25-2)
Mở rộng giới hạn ra trong mặt sân (Through The Green) ngoại trừ các bẫy, khu phát bóng và green của hố đang chơi, người chơi được
quyền giải thoát theo phụ lục I phần A đoạn 3a trang 142.
5.

VẬT CẢN CÓ THỂ DI CHUYỂN ĐƯỢC (LUẬT 24-1)
(a) Sỏi và đá trong bẫy cát là vật cản có thể di chuyển và áp dụng theo Luật 24-1
(b) Các vật cản có thể di chuyển có thể bao gồm: Bảng Quảng Cáo rời, thùng rác, camera và chân máy, Microphone truyền hình, các
cọc và dây chuyển hướng khán giả.

6.

VẬT CẢN KHÔNG DI CHUYỂN ĐƯỢC (LUẬT 24-2)
(a) Các vật cản không di chuyển được trên sân có thể bao gồm: các đường xe điện, chòi trú mưa, trạm dừng chân, rãnh thoát nước,
biển báo, vòi phun nước, hộp van nước, cột đèn, hệ thống tưới nước.
(b) Các vạch sơn trắng nối liền vào các vật cản được xem như một phần của vật cản.
(c) Các vườn hoa, vật tạo cảnh quan bao quanh bởi vật cản là một phần của vật cản.
(d) Các biển quảng cáo, backdrop đóng cố định trên sân.

7.
CÁC VẾT HỐ CŨ TRÊN PUTTING GREEN
Trên tất cả putting green, những vết hố cũ hay bất kỳ vết nào giống một vết hố cũ có thể được sửa theo Luật 16-1c
8.

CÁC KHU VỰC THUỘC SÂN
(a) Tất cả các khu vực tạo cảnh quan của sân bao gồm vườn hoa, đá cảnh mà không được đánh dấu hay báo hiệu cụ thể là một
phần của sân.
(b) Tường đá nhân tạo nằm trong bẫy nước là một phần của sân.
(c) Đường đất

9.
DÂY ĐIỆN TREO TRÊN CAO
Nếu bóng chạm vào một dây điện treo trên không trung bao gồm dây nguồn, dây cáp truyền hình hay dây điện thoại, cú đánh sẽ bị hủy và
người chơi phải đánh lại từ vị trí gần nhất mà quả bóng gốc vừa được chơi theo Luật 20-5 (Thực hiện cú đánh từ vị trí vừa đánh đi). Nếu
bóng không thể tìm thấy hay thu hồi thì có thể thay thế một quả bóng khác.
10.
THIẾT BỊ ĐO KHOẢNG CÁCH
Người chơi có quyền thu thập thông tin về khoảng cách từ một thiết bị đo khoảng cách. Nếu trong một vòng đấu quy chuẩn, người chơi
sử dụng thiết bị để đo các điều kiện có thể ảnh hưởng đến quyết định cú đánh như đo độ dốc, tốc độ gió, v.v, người chơi sẽ vi phạm Luật
14-3.
11.
VẬT CẢN TẠM THỜI KHÔNG DI CHUYỂN ĐƯỢC (TIO)
Lưu ý: Trong sân (Through the green) nếu bóng của người chơi nằm cạnh hay phía trước TIO và thế đứng, đường swing bị vướng vào
TIO hoặc bóng nằm trong, phía trên hay đằng sau TIO và ảnh hướng đến đường đánh bóng của người chơi, anh ta có thể được phép
giải thoát không bị phạt theo hướng dẫn trong Phụ Lục I phần A 4b trang 147-150 hoặc thêm một lựa chọn thả bóng tại điểm thả bóng gần
nhất.
XỬ PHẠT CHO VIỆC VI PHẠM LUẬT ĐỊA PHƯƠNG:
Đấu đối kháng – Xử thua hố, Đấu Gậy - 2 gậy phạt

ĐIỀU KIỆN/LỆ THI ĐẤU GIẢI
1.
DANH SÁCH ĐẦU GẬY DRIVER PHÙ HỢP – Trang 154-155
Áp dụng Điều kiện thi đấu mẫu trong sách Luật Golf - Xem trang 154-155.
Lưu ý: Danh sách cập nhật về đầu gậy hợp chuẩn có thể xem tại website R&A (www.randa.org).
2.
DANH SÁCH BÓNG PHÙ HỢP – Trang 142
Áp dụng Điều kiện thi đấu mẫu trong sách Luật Golf - Xem trang 155-156.
Lưu ý: Danh sách cập nhật về loại bóng hợp chuẩn có thể xem tại website R&A (www.randa.org).
3.

TỐC ĐỘ CHƠI (GHI CHÚ LUẬT 6-7)
(a) Thời gian quy định
Mỗi hố sẽ được quy định một khoảng thời gian để hoàn thành hố tùy thuộc vào độ dài và độ khó của hố golf. Thời gian quy định tối đa để
hoàn thành 18 hố sẽ được phát trước khi bắt đầu thi đấu.
Trách nhiệm của golf thủ
•
Sẵn sàng cho cú đánh tiếp theo
•
Chơi đúng thời gian tối đa cho phép theo quy định của Ban Tổ Chức là trách nhiệm của người chơi.
•
Những golf thủ thi đấu vượt quá thời gian cho phép sẽ được trọng tài cảnh báo.
Khi nhóm chơi chơi chậm so với thời gian quy định kể cả trường hợp mất bóng hay tham vấn Luật, golf thủ phải chịu trách nhiệm:
•
Chơi đúng thời gian quy định
•
Bắt kịp vị trí theo thời gian quy định (Trọng tài có thể hỗ trợ golf thủ di chuyển nếu thấy cần thiết)
(b) Khi Một nhóm chơi vượt quá thời gian quy định:
•
Trọng tài sẽ yêu cầu nhóm bắt kịp vời thời gian quy định.
•
Nếu sau 2 hố nhắc nhở nhóm vẫn không bắt kịp thời gian quy định hoặc không cải thiện thời gian chơi, nhóm đó sẽ bị “tính giờ”
•
Nếu nhóm bắt kịp với nhóm đằng trước, nhóm chơi sẽ không bị tính giờ.
Nguyên tắc tính giờ:
Thời gian tối đa cho phép của một cú đánh là 40 giây. Golf thủ sẽ được thêm 10 giây nếu là người đầu tiên đánh:
•
Cú phát tại những hố par 3
•
Cú đánh approach lên green
•
Cú chip hoặc putt đầu tiên.
Golf thủ có thể hỏi thêm về chi tiết nguyên tắc tình giờ tại phòng trọng tài.
XỬ PHẠT VI PHẠM ĐIỀU KIỆN NÀY
Vi phạm lần 1
Vi phạm lần 2
Vi phạm lần 3
Vi phạm lần 4

Golf thủ bị nhắc nhở và cảnh cáo nếu tiếp tục vi phạm sẽ bị phạt.
Một gậy phạt hoặc xử thua hố.
Hai gậy hoặc xử thua hố. Trọng tài đưa ra lời cảnh cáo cuối cùng.
Truất quyền thi đấu

(c) Ghi chú:
•
Golf thủ sẽ KHÔNG được thông báo khi trọng tài bắt đầu tính giờ
•
Trọng tài sẽ quyết định bắt đầu bấm giờ khi nhận thấy đã đến lượt đánh của golf thủ và anh ta không bị cản trở bởi bất cứ yếu tố
nào.
•
Trong các trường hợp đặc biệt, một vài cá nhân sẽ bị tính giờ và nhắc nhở riêng.
4.

TẠM DỪNG THI ĐẤU DO ĐIỀU KIỆN NGUY HIỂM (GHI CHÚ LUẬT 6-8b) – Phụ Lục B4 trang 158
Lưu ý: Dừng thi đấu ngay lập tức do điều kiện nguy hiểm sẽ được thông báo bằng một hồi còi dài. Tất cả các hình thức dừng thi đấu
khác sẽ được báo hiệu bằng ba hồi còi ngắn. Ngoài ra báo hiệu tiếp tục thi đấu là hai hồi còi ngắn và lặp lại.

5.

TẬP ĐÁNH GIỮA CÁC HỐ (GHI CHÚ 2 LUẬT 7) –Phụ Lục B5 trang 159
(Điều kiện này không áp dụng cho các giải đấu phong trào đi theo Giải hoặc các Giải theo thể thức Đấu đối kháng) Điều kiện này bao
gồm việc nghiêm cấm thử lăn bóng trên putting green của hố vừa kết thúc.

6.

VẬN CHUYỂN –Phụ Lục B8 trang 159-160
(Ngoại trừ: Khi Hội Đồng cho phép sử dược hoặc có quy định khác từ Hội Đồng)

7.

DOPING VÀ THUỐC KÍCH THÍCH
Nghiêm cấm các golf thủ sử dụng doping và chất kích thích khi tham gia thi đấu. Khi phát hiện dấu hiệu nghi ngờ, Hội Đồng có quyền
yêu cầu golf thủ đi thử chất kích thích và nếu kết luật vi phạm sẽ bị Truất Quyền Thi Đấu. Nếu golf thủ đang phải sử dụng một loại
thuốc nào vì lí do y tế có thể hỏi lời khuyên từ R&A qua Văn phòng trọng tài.

8.

PHÂN XỬ HÒA
Khi có kết quả hòa cho ngôi vị VÔ ĐỊCH các golf thủ sẽ phải đánh vòng phân định ngay để tìm ra người chiến thắng được quyết định
theo thể thức “Cái chết bất ngờ”. Hội Đồng sẽ quyết định chọn trình tự và số đường golf thi đấu. Các kết quả hòa khác sẽ có quy định
riêng.

9.
TRẢ BẢNG ĐIỂM (SCORECARD)
Bảng điểm của golf thủ được chính thức ghi nhận khi anh ta nộp bảng điểm và rời khỏi khu vực ghi điểm. (Ngoại trừ thể thức Đấu đối
kháng)
10.
VĂN HÓA ỨNG XỬ TRÊN SÂN.
Người chơi nên thể hiện văn hóa ứng xử đúng mực theo Chương 1 trong cuốn Luật Golf.
Những hành động sau được xem như vi phạm nghiêm trọng Văn hóa ứng xử trong giải đấu:

(a)
(b)
(c)
(d)

Sử dụng điện thoại trong vòng đấu và gây ảnh hưởng đến các golf thủ khác.
Có lời lẽ không đúng mực với người cùng chơi, thành viên Ban Tổ Chức và nhân viên.
Cố tình gây ảnh hưởng làm phiền hay xúc phạm các đấu thủ khác.
Các hành vi vi phạm Văn hóa ứng xử khác do Hội Đồng xét duyệt.

11.
TRANH CHÂP VÀ NGHI NGỜ
Mọi tranh chấp và nghi ngờ về Luật cần phải được thông báo cho Hội Đồng Giải sớm nhất có thể sau khi hoàn thành vòng đấu và không
quá 15 phút sau khi kết thúc vòng đấu.
12.
QUYẾT ĐỊNH
Khi Hội Đồng chỉ định một trọng tài làm nhiệm vụ điều hành Luật, Quyết Định của anh ta là quyết định cuối cùng (Luật 34-2). Khi không có
mặt của trọng tài, mọi tranh chấp và nghi ngờ về Luật sẽ được quyết định bởi Hội Đồng. Quyết định của Hội Đồng là quyết định cuối cùng
(Luật 34-3)
13.
KẾT QUẢ CỦA GIẢI – KẾT THÚC GIẢI
Khi kết quả đã được đưa lên bảng thông báo nghĩa là kết quả đó là kết quả chính thức cuối cùng và giải đấu đã kết thúc.
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