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Hướng dẫn cơ bản Luật Golf A Quick Guide to the Rules of Golf 

 
Hướng dẫn này tập trung vào những tình 
huống và cách xử trí trong Luật golf thường 
gặp, nhằm cung cấp cho người chơi những 
giải thích đơn giản về Luật golf. Hướng dẫn 
này không thay thế cho Luật golf chính thức, 
mà cần được tư vấn thêm khi có bất cứ vấn đề 
nào phát sinh. Để có thêm thông tin chi tiết về 
các vấn đề sắp nêu, mời các bạn xem thêm 
các Luật có liên quan. 
 
Tổng quan 
Golf cần được chơi với đúng với tinh thần golf, 
và để hiểu thế nào là tinh thần golf, bạn cần 
đọc về phần Ứng xử trong Luật Golf. Các 
nguyên tắc Ứng xử cơ bản như sau: 
• quan tâm đến những người chơi khác. 
• chơi với tốc độ hợp lý và sẵn sàng mời nhóm 
chơi nhanh hơn vượt qua. 
• giữ gìn sân chơi bằng cách cào cát trong 
bunker, sửa vết đánh trên mặt đất (divot) và 
sửa chữa vết bóng trên green. 
 
Trước khi bắt đầu một vòng golf, bạn nên: 
• đọc Luật địa phương trên Phiếu ghi điểm 
hoặc Bảng thông báo. 
• đánh dấu riêng cho bóng của bạn, vì rất 
nhiều người chơi golf sử dụng cùng một nhãn 
hiệu bóng golf và nếu bạn không thể xác định 
chính xác bóng của mình, bóng sẽ được xem 
như bị mất (Luật 12-2 và Luật 27-1). 
• đếm số gậy trong túi của bạn. Bạn được 
phép mang theo tối đa 14 gậy (Luật 4-4). 
 
Trong khi chơi: 
• không được hỏi "lời khuyên" từ bất cứ ai xem 
nên đánh như thế nào, ngoại trừ người cùng 
nhóm của bạn (đồng đội của bạn) hoặc caddie 
của bạn. Bạn cũng không được phép khuyên 
bất cứ ai trừ người cùng nhóm của bạn. Tuy 
vậy, bạn có thể hỏi thông tin về Luật golf, 
khoảng cách hay vị trí của các bẫy, hoặc vị trí 
cờ v.v... 
• không đánh bất kỳ cú đánh thử nào khi đang 
chơi giữa một lỗ golf (Luật 7-2) 
• không được sử dụng các thiết bị nhân tạo 
hoặc thiết bị bất thường nào, ngoại trừ những 
thiết bị được cho phép cụ thể bởi Luật địa 
phương (Luật 14-3). 
 

 
This guide focuses on commonly encountered 
Rules situations and attempts to provide a simple 
explanation of these Rules. This guide is not a 
substitute for the Rules of Golf, which should be 
consulted whenever any doubt arises. For more 
information on the points covered, please refer to 
the relevant Rule. 
 
 
 
General Points 
The game of golf should be played in the correct 
spirit and to understand this you should read the 
Etiquette Section in the Rules of Golf. In 
particular: 
• show consideration to other players 
• play at a good pace and be ready to invite 
faster moving groups to play through, and 
• take care of the course by smoothing bunkers, 
replacing divots and repairing ball marks on the 
greens. 
 
Before starting your round you are advised to: 
• read the Local Rules on the score card and the 
notice board 
• put an identification mark on your ball; many 
golfers play the same brand 
of ball and if you can’t identify your ball, it is 
considered lost (Rules 12-2 
and 27-1) 
• count your clubs; you are allowed a maximum 
of 14 clubs (Rule 4-4). 
 
During the round: 
• don’t ask for advice from anyone except your 
partner (i.e. a player on your side) or your 
caddies; don’t give advice to anyone except your 
partner; you may ask for information on the 
Rules, distances and the position of hazards, the 
flagstick, etc. (Rule 8-1) 
 
 
• don’t play any practice shots during play of a 
hole (Rule 7-2) 
• don’t use any artificial devices or unusual 
equipment, unless specifically authorised by 
Local Rule (Rule 14-3). 
 



 
 

Khi kết thúc cuộc chơi: 
• trong đấu hố (match play), hãy chắc chắn rằng 
kết quả trận đấu được công bố. 
• trong đấu gậy (stroke play), hãy chắc chắn 
rằng Phiếu ghi điểm của bạn được ghi đầy đủ 
và chính xác (bao gồm cả việc nó được ký bởi 
bạn và người ghi điểm) và nộp cho Ban tổ chức 
sớm nhất có thể (Luật 6-6). 

At the end of your round: 
• in match play, ensure the result of the match is 
posted 
• in stroke play, ensure that your score card is 
completed properly (including being signed by 
you and your marker) and return it to the 
Committee as soon as possible (Rule 6-6). 

 
Luật chơi 
Cú phát bóng (Luật 11) 
Luôn phát bóng trong khu vực phát bóng (tee 
ground) được đánh dấu bởi Điểm đánh dấu khu 
vực phát bóng (tee markers). Bạn có thể phát 
bóng trong vòng 2 gậy lùi về phía sau tee 
markers và có thể đứng ở phía ngoài khu vực 
tee để phát bóng, tuy vậy bóng phải nằm trong 
khu vực tee ground. 
 

 
The Rules of Play 
Tee Shot (Rule 11) 
Play your tee shot from between, and not in 
front of, the tee-markers. 
You may play your tee shot from up to two club-
lengths behind the front line of the tee-markers. 

 



 
Nếu người chơi đánh bóng ngoài khu vực tee 
box: 
• trong đấu gậy (stroke play) người chơi bị phạt 
2 gậy và phải đánh bóng lại từ khu vực tee 
ground. 
• trong đấu hố (match play) người chơi không bị 
phạt, tuy vậy người chơi có thể bị đối thủ yêu 
cầu phát bóng lại với điều kiện yêu cầu này 
được đưa ra ngay sau cú đánh ngoài tee 
ground đó. 
 

If you play your tee shot from outside this area: 
 
• in match play there is no penalty, but your 
opponent may require you to replay your stroke 
provided he does so immediately; 
• in stroke play you incur a two-stroke penalty 
and must play a ball from within the correct 
area. 

 
 

Đánh bóng (Luật 12, 13, 14,15) 
Trường hợp bạn không thể chắc chắn quả bóng 
có phải là của mình hay không, sau khi thông 
báo cho người ghi điểm của mình hoặc đối 
thủvà đánh dấu vị trí(mark) bóng, bạn có thể 
nhấc bóng lên để xác định bóng của mình (Luật 
12-2) 

Playing the Ball (Rules 12, 13, 14 and 15) 
If you think a ball is yours but can’t see your 
identification mark, after notifying your marker or 
opponent, you may mark the position of the ball 
and lift it to identify it (Rule 12-2). 

 

 
 

Bạn phải đánh bóng tại vị trí bóng nằm và 
không được tạo lợi thế: cho hướng đánh, cho 

Play the ball as it lies. Don’t improve your lie, 
the area of your intended stance or swing, or 



khu vực dự định tạo thế đứng hoặc swing, hoặc 
cho đường bóng bằng cách: 
• di chuyển, bẻ cong, bẻ gẫy bất cứ thứ gì cố 
định hoặc mọc xung quanh, ngoại trừ việc tạo 
thế đứng hoặc swing, hoặc 
• ấn xuống bất cứ thứ gì (Luật 13-2) 
 
Nếu bóng của bạn nằm trong hố cát (bunker) 
hoặc trong khu vực bẫy nước (water hazard) 
bạn không được: 
• để tay hay gậy chạm vào mặt đất hoặc mặt 
nước (trong khu vực bẫy nước) trước khi đánh 
bóng, hoặc 
• di dời các vật thể tự nhiên (Luật 13-4). 
 
Nếu bạn đánh sai bóng : 
• trong đấu hố (match play) bạn bị xử thua hố 
• trong đấu gậy (stroke play) bạn bị phạt 2 gậy 
và phải sửa sai bằng cách đánh lại đúng bóng 
của mình (Luật 15-3). 
 

your line of play by: 
 
• moving, bending or breaking anything fixed or 
growing, except in fairly taking your stance or 
making your swing, or 
• pressing anything down (Rule 13-2). 
 
If your ball is in a bunker or a water hazard, 
don’t: 
 
• touch the ground (or the water in a water 
hazard) with your hand or club before your 
downswing, or 
• move loose impediments (Rule 13-4). 
 
If you play a wrong ball: 
• in match play you lose the hole 
• in stroke play you incur a two-stroke penalty 
and must correct the mistake by playing the 
correct ball (Rule 15-3). 

Trên Putting Green (Luật 16 và 17) 
Khi ở trên green bạn có thể: 
• Đánh dấu bóng (mark), nhấc bóng và lau bóng 
(nhưng luôn phải đặt bóng trở lại vị trí chính 
xác). Bạn cũng có thể lau bóng bằng cách quyệt 
bóng trên mặt green nhưng với điều kiện không 
được thử green. Phương pháp này dù luật 
không cấm nhưng được khuyến cáo không nên 
sử dụng theo điều Luật 16-1d/5. 
• Sửa vết bóng trên green và sửa vết hố cũ, 
nhưng không được sửa các vết khác như vết 
lõm do đinh giầy để lại (Rule 16-1). 

On the Putting Green (Rules 16 and 17) 
On the putting green, you may: 
• mark, lift and clean your ball (always replace it 
on the exact spot), and 
 
 
 
 
 
• repair ball marks and old hole plugs, but not 
any other damage, such as spike marks (Rule 
16-1). 

 

 
 

Khi thực hiện cú putt trên green, bạn phải đảm 
bảo có người giữ cờ hoặc cờ đã được rút ra 
khỏi hố. Bạn cũng có thể yêu cầu giữ cờ hoặc 
rút cờ khi bóng nằm ngoài green (Luật 17). 
 
 

When making a stroke on the putting green, you 
should ensure that the flagstick is removed or 
attended. The flagstick may also be removed or 
attended when the ball lies off the putting green 
(Rule 17). 

 



 
 
Khi bóng nằm ngoài green bạn không được phép điều chỉnh cờ hướng về phía mình, bạn chỉ 
được phép điều chỉnh cờ đứng thẳng ở giữa hố, rút cờ hoặc yêu cầu bạn chơi hay caddie giữ cờ 
khi thực hiện cú đánh. 
 
Bóng ở trạng thái nằm yên dịch chuyển 
(Luật 18): 
Nói chung, khi bóng đang trong cuộc chơi, nếu: 
• bạn vô tình làm bóng dịch chuyển 
• bạn nhấc bóng mà chưa thông báo cho bạn 
chơi/đối thủ hoặc chưa được cho phép 
• bóng dịch chuyển sau khi bạn đã ở tư thế sẵn 
sàng đánh bóng (mặt gậy ở sau bóng) 
 
bạn sẽ bị phạt 1 gậy và phải đặt bóng lại vị trí 
cũ (trừ các ngoại lệ theoLuật 18-2a và 18-2b). 
 
Nếu một ai đó không phải chính bạn, người 
trong nhóm của bạn hoặc caddie của bạn làm 
bóng của bạndịch chuyểnkhi nó đang ở trạng 
thái nằm yên, hoặc khi bóng của bạn bị dịch 
chuyển bởi quả bóng khác, bạn sẽ không bị 
phạt gậy, tuy nhiên bạn vẫn phải đặt bóng lại vị 
trí ban đầu trước khi thực hiện cú đánh tiếp 
theo. 
Nếu bóng dịch chuyển do gió hoặc tự nó dịch 
chuyển, bóng sẽ được đánh ở vị trí mới và bạn 
không bị phạt. 

Ball at Rest Moved (Rule 18) 
 
Generally, when your ball is in play, if: 
• you accidentally cause it to move 
• you lift it when not permitted, or 
 
• it moves after you have addressed it 
 
 
add a penalty stroke and replace your ball (but 
see the exceptions under Rules 18-2a and 18-
2b). 
If someone other than you, your partner or your 
caddies moves your ball at rest, or it is moved 
by another ball, replace your ball without 
penalty. 
 
 
 
 
If a ball at rest is moved by the wind or moves of 
its own accord, play it as it lies without penalty. 



 
 

Bóng dịch chuyển, đổi hướng hoặc dừng 
(Luật 19)  
Nếu bóng bạn đánh bị đổi hướng hoặc dừng 
bởi chính bạn, bởi bạn cùng nhóm hoặc caddie 
hay dụng cụ của chính bạn, bạn sẽ bị phạt 1 
gậy trong trận đấu gậy và phải đánh bóng ở vị 
trí bóng nằm (Luật 19-2). 
Nếu bóng bạn đánh bị đổi hướng hoặc dừng 
bởi bóng khác đang nằm yên, bạn không bị 
phạt và phải đánh bóng ở vị trí bóng nằm. 
Ngoại trừ, khi cả hai bóng đều nằm trên green 
trước khi bạn đánh, bạn sẽ bị phạt 2 gậy (Luật 
19-5a). 

Ball in Motion Deflected or Stopped (Rule 19) 
 
If a ball struck by you is deflected or stopped by 
you, your partner, your caddies or your 
equipment, you incur a penalty of one stroke 
and play the ball as it lies (Rule 19-2). 
 
If a ball struck by you is deflected or stopped by 
another ball at rest, there is normally no penalty 
and the ball is played as it lies. However, in 
stroke play only if both balls lay on the putting 
green before you made your stroke, you incur a 
two-stroke penalty (Rule 19-5a). 
 



 
 
Nhấc, thả và đặt bóng (Luật 20) 
 
Trước khi nhấc rồi đặt lại bóng (ví dụ như nhấc 
bóng trong green để lau bóng),bạn phải đánh 
dấu vị trí bóng nằm (Rule 20-1). 

Lifting, Dropping and Placing the Ball (Rule 
20) 
Prior to lifting a ball that has to be replaced (e.g. 
when you lift a ball on the putting green to clean 
it), the position of the ball must be marked (Rule 
20-1). 
 



 
 

Khi nhấc bóng để đặt hoặc thả bóng ở vị trí 
khác (ví dụ như thả bóng trong vòng 2 gậy theo 
luật liên quan), bạn không bắt buộc phải đánh 
dấu vị trí bóng nằm, tuy vậy Luật khuyến nghị 
người chơi thực hiện việc đánh dấu vị trí bóng 
(mark bóng). 
Khi thả bóng, bạn phải đứng thẳng, giữ bóng ở 
độ cao ngang vai rồi thực hiện thả bóng. 
Bóng buộc phải thả lại trong các tình huống 
sau: 
• bóng lăn đến nơi có điều kiện đánh bóng bị 
ảnh hưởng giống như vị trí ban đầu trước khi 
thả bóng không bị phạt (ví dụ bóng lăn vào vật 
thể không dịch chuyển được) 
• bóng lăn đến vị trí xa hơn khoảng cách 2 gậy 
từ vị trí thả bóng 
• bóng lăn đến vị trí gần cờ hơn so với vị trí ban 
đầu hoặc điểm giải thoát gần nhất hoặc điểm 
cắt cuối cùng trước khi bóng rơi vào ranh giới 
bẫy nước. 
Có 9 trường hợp người chơi được thả lại bóng 
theo Luật 20-2c.  
 
Nếu bóng tiếp tục rơi vào các vị trí này trong lần 
thả thứ hai, người chơi được quyền đặt bóng ở 
điểm rơi đầu tiên của bóng khi thả bóng lần thứ 
hai. 

When the ball is being lifted in order to drop or 
place it in another position (e.g. dropping within 
two club-lengths under the unplayable ball 
Rule), it is not mandatory to mark its position 
although it is recommended that you do so. 
 
When dropping, stand erect, hold the ball at 
shoulder height and arm’s length and drop it. 
The most common situations where a dropped 
ball must be re-dropped are when the ball: 
• rolls to a position where there is interference 
from the condition from which free relief is being 
taken (e.g. an immovable obstruction) 
 
• comes to rest more than two club-lengths from 
where it was dropped, or 
• comes to rest nearer the hole than its original 
position, the nearest point of relief or where the 
ball last crossed the margin of a water hazard. 
 
There are nine situations in total when a 
dropped ball must be re-dropped and they are 
covered in Rule 20-2c. 
If a ball dropped for a second time rolls into any 
of these positions, you place it where it first 
struck the course when re-dropped. 



 
 

Hỗ trợ và Can thiệp bóng trong khi chơi 
(Luật 22) 
Bạn có thể: 
• nhấc bóng của mình hoặc yêu cầu nhấc bất kỳ 
quả bóng nào khác, nếu bạn nghĩ rằng quả 
bóng đó có thể hỗ trợ cho người chơi khác, 
hoặc  
• yêu cầu nhấc bất kỳ quả bóng nào khác nếu 
nó có thể ảnh hưởng tới cú đánh của bạn. 
Bạn không được đồng ý giữ nguyên bóng tại vị 
trí của nó nhằm mục đích hỗ trợ cho người chơi 
khác. 
Quả bóng được nhấc lên vì nó có thể hỗ trợ 
hoặc cản trở cuộc chơi sẽ không được chùi, trừ 
khi nó được nhấc lên từ putting green. 

Ball Assisting or Interfering with Play (Rule 
22) 
You may: 
• lift your ball or have any other ball lifted if you 
think the ball might assist another player, or 
 
 
• have any ball lifted if it might interfere with 
your play. 
You must not agree to leave a ball in position in 
order to assist another player. 
 
A ball that is lifted because it is assisting or 
interfering with play must not be cleaned, except 
when it is lifted from the putting green. 
 

 
 

 
Chướng ngại tự nhiên rời rạc (Loose 
impediments) (Luật 23) 
Bạn có thể di chuyển một Chướng ngại tự nhiên 
rời rạc (như hòn đá, lá cây hay nhánh cây 

 
Loose Impediments (Rule 23) 
You may move a loose impediment (i.e. natural 
loose objects such as stones, detached leaves 
and twigs) unless the loose impediment and 



rụng...) ngoại trừ trường hợp các Chướng ngại 
tự nhiên rời rạc này đang nằm cùng với bóng 
của bạn trong bẫy. Khibạn di chuyển Chướng 
ngại tự nhiên rời rạc và làm bóng bạn dịch 
chuyển, bóng cần phải đặt lại vị trí cũ (trừ khi 
bóng bạn đang nằm trên green) và bạn bị phạt 
1 gậy. 

your ball are in the same hazard. If you remove 
a loose impediment and this causes your ball to 
move, the ball must be replaced and (unless 
your ball was on the putting green) you incur a 
one-stroke penalty. 

 
 

Vật nhân tạo có thể di dời (Luật 24-1) 
Vật nhân tạo có thể di dời (như cào cát, chai 
lọ...) nằm bất cứ đâu đều có thể di dời mà 
không bị phạt. Nếu bóng của bạn bị di chuyển 
do việc di dời đó, thì bóng cần được đặt lại vị trí 
cũ và bạn không bị phạt. 
Nếu bóng của bạn nằm trong hay trên vật nhân 
tạo có thể di dời, bạn có thể nhấc bóng lên, di 
chuyển vật nhân tạo đó rồi thả bóng, không bị 
phạt, tại điểm chiếu thẳng xuống đất từ vị trí 
bóng nằm trên vật nhân tạo trước đó. Ngoài trừ 
trường hợp trên green, bóng sẽ được đặt, thay 
vì thả bóng, tại điểm tham chiếu đó. 
 

Movable Obstructions (Rule 24-1) 
Movable obstructions (i.e. artificial movable 
objects such as rakes, bottles, etc.) located 
anywhere may be moved without penalty. If the 
ball moves as a result, it must be replaced 
without penalty. 
If a ball is in or on a movable obstruction, the 
ball may be lifted, the obstruction removed and 
the ball dropped, without penalty, on the spot 
directly under where the ball lay on the 
obstruction, except that on the putting green, 
the ball is placed on that spot. 



 
 

Chướng ngại nhân tạo cố định và Mặt đất có 
điều kiện bất thường (Luật 24-2 và 25-1) 
Chướng ngại nhân tạo cố định là những vật 
nhân tạo trên sân không thể di dời được (ví dụ 
như toà nhà) hoặc không thể di chuyển ngay 
lập tức (ví dụ như cột chỉ đường được chôn 
chặt dưới đất). Những vật thể dùng để xác định 
ranh giới OB không được xem là chướng ngại 
nhân tạo. 
Mặt đất có điều kiện bất thường là vũng nước 
ngập, mặt đất đang sửa chữa hoặc các lỗ, đụn 
đất hoặc đường rãnh tạo ra bởi động vật. 
Ngoại trừ trường hợp bóng nằm trong bẫy, bạn 
được quyền giải thoát không bị phạt, khỏi các 
chướng ngại nhân tạo cố định hoặc mặt đất có 
điều kiện bất thường nếu điều kiện vật lý ấy gây 
cản trở tới vị trí bóng nằm, thế đứng hoặc swing 
dự định của bạn. Bạn có thể nhấc bóng và thả 
trong vòng 1 gậy từ điểm giải thoát gần nhất 
(Xem Định nghĩa của "Điểm giải thoát gần 
nhất"), nhưng không được gần hơn cờ so với 
điểm giải thoát gần nhất (như hình dưới). Nếu 
bóng nằm trên putting green, nó sẽ được đặt tại 
điểm giải thoát gần nhất, điểm này có thể nằm 
ngoài green. 
Bạn sẽ không được giải thoát khỏi các chướng 
ngại nhân tạo cố định nằm trên hướng đánh 
của mình, trừ khi cả bóng và vật thể nhân tạo 
đó đều nằm trên green. 
Bạn có thêm một lựa chọn phụ khi bóng trong 
bẫy cát, bạn có thể giải thoát khỏi chướng ngại 
nhân tạo cố định hoặc điều kiện bất thường 
bằng cách thả bóng bên ngoài và phía sau bẫy 
cát (trên đường kéo dài từ cờ đến vị trí bóng 

Immovable Obstructions and Abnormal 
Ground Conditions (Rules 24-2 and 25-1) 
An immovable obstruction is an artificial object 
on the course that cannot be moved (e.g. a 
building) or cannot readily be moved (e.g. a 
firmly embedded direction post). Objects 
defining out of bounds are not treated as 
obstructions. 
 
An abnormal ground condition is casual water, 
ground under repair or a hole, cast or runway 
made by a burrowing animal, a reptile or a bird. 
Except when the ball is in a water hazard, relief 
without penalty is available from immovable 
obstructions and abnormal ground conditions 
when the condition physically interferes with the 
lie of the ball, your stance or your swing. You 
may lift the ball and drop it within one club-
length of the nearest point of relief (see 
Definition of “Nearest Point of Relief”), but not 
nearer the hole than the nearest point of relief 
(see diagram below). If the ball is on the putting 
green, it is placed at the nearest point of relief, 
which may be off the putting green. 
 
There is no relief for intervention on your line of 
play unless both your ball and the condition are 
on the putting green. 
 
As an additional option when the ball is in a 
bunker, you may take relief from the condition 
by dropping the ball outside and behind the 
bunker under penalty of one stroke. 
 



nằm) và chịu phạt 1 gậy. 
Hình vẽ bên dưới mô tả "điểm giải thoát gần 
nhất" theo Luật 24-2 và 25-1 trong trường hợp 
người chơi thuận tay phải. 
 

 
The following diagram illustrates the term 
“nearest point of relief” in Rules 24-2 and 25-1 
in the case of a right-handed player. 

 
Bẫy nước (Luật 26) 
Nếu bóng của bạn rơi vào bẫy nước (cọc 
hoặc/và vạch màu vàng hoặc đỏ), bạn có thể 
đánh bóng tại vị trí bóng nằm, hoặc chịu phạt 1 
gậy rồi: 
• đánh lại tại vị trí đã đánh bóng trước đó (điểm 
A). 
• thả bóng vô tận sau bẫy nước trên đường 
thẳng nối dài từ lỗtới điểm cắt cuối cùngbóng đi 
vào ranh giới bẫy nước (đường nối dài CD). 
 
 
Nếu bóng của bạn rơi vào bẫy nước cọc đỏ, 
bạn sẽ có thêm 2 lựa chọn phụ, chịu phạt 1 gậy 
và thả bóng trong vòng 2 gậy không gần hơn cờ 
tại: 
 
 
• điểm cắt cuối cùngbóng đi vào ranh giới bẫy 
nước (điểm C), hoặc 
• điểm đối diện phía bên kia của bẫy so với 
điểm cắt cuối cùngbóng đi vào ranh giới bẫy 
nước (điểm D). 

Water Hazards (Rule 26) 
If your ball is in a water hazard (yellow stakes 
and/or lines) you may play it as it lies or, under 
penalty of one stroke: 
 
• play a ball from where your last shot was 
played, or 
• drop a ball any distance behind the water 
hazard keeping a straight line between the hole, 
the point where the ball last crossed the margin 
of the water hazard and the spot on which the 
ball is dropped. 
If your ball is in a lateral water hazard (red 
stakes and/or lines), in addition to the options 
for a ball in a water hazard (see above), under 
penalty of one stroke, you may drop a ball within 
two club-lengths of, and not nearer the hole 
than: 
• the point where the ball last crossed the 
margin of the hazard, or 
• a point on the opposite side of the hazard 
equidistant to the hole from the point where the 
ball last crossed the margin. 



 
Bóng bị mất hoặc bị OB; bóng dự phòng 
(Luật 27) 
Bạn nên kiểm tra trước thông tin về luật địa 
phương trên Phiếu ghi điểm (score card) để xác 
định các Ranh giới của sân. Ranh giới của sân 
có thể được xác định bằng hàng rào, tường 
chắn, cọc trắng hoặc vạch sơn trắng. 
Nếu bóng của bạn bị mất ở ngoài khu vực bẫy 
nước hoặc hoặc ngoài ranh giới của sân (khu 
vực OB (out of bound)), bạn phải đánh lại bằng 
một trái bóng khác ở ngay tại vị trí vừa đánh và 
chịu một gậy phạt, tức là vừa phạt gậy vừa phạt 
khoảng cách (stroke and distance). 
 
Bạn có 5 phút để tìm bóng, sau 5 phút bóng của 
bạn được coi là đã mất. 
 
Nếu sau khi thực hiện cú đánh bạn thấy bóng 
của mình có khả năng sẽ bị mất ở ngoài khu 
vực bẫy nước hoặc rơi vào khu vực OB, bạn 
nên đánh một quả bóng dự phòng. Bạn cần 
thông báo đó là bóng dự phòngvà phải đánh 
trước khi đi tìm quả bóng ban đầu. 
Nếu quả bóng ban đầu bị mất (trừ trường hợp 
rơi vào bẫy nước và xử lý theo luật bẫy nước) 
hoặc bị OB, bạn phải tiếp tục chơi với bóng dự 
phòng và chịu phạt 1 gậy. Nếu bóng ban đầu 
được tìm thấy trong ranh giới của sân và trong 
thời gian cho phép là 5 phút, bạn phải đánh 
bóng ban đầu và không được sử dụng bóng dự 
phòng nữa. 

Ball Lost or Out of Bounds; Provisional Ball 
(Rule 27) 
Check the Local Rules on the score card to 
identify the boundaries of the course. These are 
normally defined by fences, walls, white stakes 
or white lines. 
 
If your ball is lost outside a water hazard or out 
of bounds you must play another ball from the 
spot where the last shot was played, under 
penalty of one stroke, i.e. stroke and distance. 
 
 
 
You are allowed 5 minutes to search for a ball. If 
it is not found within 5 minutes, it is lost. 
 
If, after playing a shot, you think your ball may 
be lost outside a water hazard or out of bounds 
you should play a provisional ball. You must 
state that it is a provisional ball and play it 
before you go forward to search for the original 
ball. 
If the original ball is lost (other than in a water 
hazard) or out of bounds, you must continue 
with the provisional ball, under penalty of one 
stroke. If the original ball is found in bounds, you 
must continue play of the hole with it, and must 
stop playing the provisional ball. 



 
 

Phần 9: Bóng không đánh được (Luật 28) 
Nếu bóng của bạn rơi vào bẫy nước và bạn 
không muốn đánh bóng tại vị trí bóng nằm trong 
bẫy, bạn phải thực hiện theo Luật bẫy nước - 
Luật bóng không đánh được không áp dụng cho 
trường hợp này.  
Ngoài ra tại bất cứ vị trí nào trên sân,nếu bạn 
cho rằng bóng của mình không thể đánh được, 
bạn có thể chịu phạt 1 gậy và lựa chọn: 
• đánh bóng tại vị trí cuối cùng của cú đánh vừa 
thực hiện, hoặc 
• thả bóng tại bất kỳ điểm nào phía sauvị trí 
bóng nằm cuối cùng,nhưng phải trên đường 
thẳng kéo dài từ cờ đến vị trí bóng nằm cuối đó, 
hoặc 
• thả bóng trong vòng 2 gậy không gần hơn cờ 
so với điểm bóng nằm cuối cùng. 
Nếu bóng của bạn nằm trong bẫy cát, bạn vẫn 
có thể thực hiện theo các quy tắc trên. Tuy 
nhiên, nếu bạn lựa chọn thả bóng lùi về sau 
trên đường thẳng kéo dài hoặc trong vòng chiều 
dài 2 gậy, thì bạn vẫn phải thả bóng trong phạm 
vi bẫy cát. 

Ball Unplayable (Rule 28) 
If your ball is in a water hazard and you do not 
wish to play it as it lies, you must proceed under 
the water hazard Rule – the unplayable ball 
Rule does not apply.  
 
Elsewhere on the course, if you believe your 
ball is unplayable, you may, under penalty of 
one stroke: 
• play a ball from where your last shot was 
played, or 
• drop a ball any distance behind the point 
where the ball lay keeping a straight line 
between the hole, the point where the ball lay 
and the spot on which the ball is dropped, or 
• drop a ball within two club-lengths of where 
the ball lies not nearer the hole. 
If your ball is in a bunker you may proceed as 
above, except that if you are dropping back on a 
line or within two club-lengths, you must drop a 
ball in the bunker. 



 
Các phiên bản của Hướng dẫn này hoặc Luật Golf có thể lấy được 
bằng cách truy cập các trang web của R&A www.randa.org  

Further copies of this Guide or the Rules of Golf can be obtained 
by visiting The R&A’s website www.randa.org  

 
 

Nguyên tắc ứng xử Etiquette  

 
Giới thiệu 
Mục này nêu ra các nguyên tắc ứng xử khi chơi 
golf. Nếu như người chơi tuân thủ các nguyên 
tắc này thì sẽ cảm thấy việc chơi golf càng thú 
vị hơn. Nguyên tắc quan trọng hơn cả đó là việc 
thể hiện sự quan tâm đến người khác trên sân 
golf nên được thể hiện ở mọi lúc. 
 
Tinh thần của môn golf 
Golf là một môn thể thao được chơi mà không 
có sự giám sát của trọng tài. Môn golf dựa vào 
tính liêm chính của từng cá nhân khi thể hiện sự 
quan tâm đến người chơi khác và tuân thủ luật 
chơi golf. Tất cả người chơi nên cư xử đúng 
mực, thể hiện tác phong nhã nhặn và tinh thần 
thể thao ở mọi lúc, cho dù mức độ họ thi đấu 
cạnh tranh nhau như thế nào. Đây chính là tinh 
thần của môn golf. 
 
Sự an toàn 
Người chơi khi thực hiện cú đánh bóng thật hay 
đánh nháp thì nên đảm bảo rằng không có ai 
đang đứng gần hay ở trong vị trí có thể bị đánh 
trúng bởi gậy golf, bóng hay bất kể viên đá, sỏi, 
nhành cây khô hay những vật tương tự. 
Người chơi không nên đánh bóng của mình cho 
đến khi chắc rằng những người chơi ở nhóm 
đang đánh phía trước đã ra ngoài phạm vi cú 
đánh mà mình chuẩn bị thực hiện.  
Người chơi nên luôn luôn quan sát và đảm bảo 
rằng cú đánh của họ không gây nguy hiểm cho 
các nhân viên bảo trì sân ở gần đó hay ở phía 

 
Introduction 
This section provides guidelines on the manner 
in which the game of golf should be played. If 
they are followed, all players will gain maximum 
enjoyment from the game. The overriding 
principle is that consideration should be shown 
to others on the course at all times. 
 
The Spirit Of The Game 
Golf is played, for the most part, without the 
supervision of a referee or umpire. The game 
relies on the integrity of the individual to show 
consideration for other players and to abide by 
the Rules. All players should conduct 
themselves in a disciplined manner, 
demonstrating courtesy and sportsmanship at 
all times, irrespective of how competitive they 
may be. This is the spirit of the game of golf. 
 
Safety 
Players should ensure that no one is standing 
close by or in a position to be hit by the club, the 
ball or any stones, pebbles, twigs or the like 
when they make a stroke or practice swing. 
 
Players should not play until the players in front 
are out of range. 
 
 
Players should always alert greenstaff nearby or 
ahead when they are about to make a stroke 
that might endanger them. 



trước. 
Nếu một người chơi đánh bóng về một hướng 
mà có khả năng rơi trúng một người nào đó thì 
ngay lập tức hô to để cảnh báo. Từ thông 
thường được sử dụng để cảnh báo trong tình 
huống này là “fore”. 
 
Thể hiện sự quan tâm đối với các người 
chơi khác 
Không gây ồn ào hay làm mất tập trung 
Người chơi phải luôn luôn thể hiện sự quan tâm 
đến những người chơi khác trên sân và không 
nên làm ảnh hưởng đến sự tập trung của họ khi 
thực hiện cú đánh ví dụ như là di chuyển, nói 
chuyện hay gây ra âm thanh không cần thiết. 
Người chơi phải đảm bảo rằng các thiết bị điện 
tử mà mình mang theo vào sân không làm 
người chơi khác bị mất tập trung. 
Trên khu vực phát bóng, người chơi không nên 
phát bóng của mình cho đến khi đến lượt chơi 
của mình. 
Những người chơi không nên đứng gần hay 
thẳng hướng phía sau bóng, hay thẳng phía 
sau lỗ golf khi một người chơi đang chuẩn bị 
đánh bóng. 
 
Trên khu vực đẩy bóng 
Trên khu vực đẩy bóng, những người chơi 
không nên đứng trên đường đẩy bóng của 
người chơi khác hay để phủ bóng mình phủ lên 
đường đẩy bóng của người đang thực hiện cú 
đánh. 
Những người chơi nên đứng trên hay gần khu 
vực đẩy bóng cho đến khi tất cả người chơi 
cùng trong nhóm đã đưa bóng vào lỗ. 
 
Ghi điểm 
Trong thể thức đấu gậy, người chơi nào có vai 
trò là người ghi điểm nên kiểm tra điểm số của 
người chơi liên quan và ghi điểm trong khi trên 
đường đi sang khu vực phát bóng của đường 
golf tiếp theo. 
 
Tốc độ chơi 
Chơi đúng tốc độ chơi và theo sát nhóm 
chơi phía trước 
Những người chơi nên chơi đúng tốc độ chơi. 
Ủy Ban có thể thiết lập bảng chỉ dẫn tốc độ chơi 
để mọi người chơi tuân thủ theo. 
Trách nhiệm của một nhóm chơi là theo sát 
nhóm chơi phía trước mình. Nếu như nhóm 
chơi đánh chậm và bỏ một lỗ trống phía trước 
và làm chậm nhóm chơi phía sau mình thì nên 
mời nhóm chơi phía sau đánh trước bất kể 
nhóm này có bao nhiêu người. Nếu như nhóm 
chơi không bỏ một lỗ trống phía trước, nhưng 
thấy rằng nhóm chơi phía sau có thể chơi 

 
If a player plays a ball in a direction where there 
is a danger of hitting someone, he should 
immediately shout a warning. The traditional 
word of warning in such situations is “fore.” 
 
 
Consideration For Other Players 
 
No Disturbance Or Distraction 
Players should always show consideration for 
other players on the course and should not 
disturb their play by moving, talking or making 
unnecessary noise. 
 
Players should ensure that any electronic 
device taken onto the course does not distract 
other players. 
On the teeing ground, a player should not tee 
his ball until it is his turn to play. 
 
Players should not stand close to or directly 
behind the ball, or directly behind the hole, 
when a player is about to play. 
 
 
On The Putting Green 
On the putting green, players should not stand 
on another player’s line of putt or, when he is 
making a stroke, cast a shadow over his line of 
putt. 
Players should remain on or close to the putting 
green until all other players in the group have 
holed out. 
 
 
Scoring 
In stroke play, a player who is acting as a 
marker should, if necessary, on the way to the 
next tee, check the score with the player 
concerned and record it. 
 
 
Pace Of Play 
Play At Good Pace And Keep Up 
 
Players should play at a good pace. The 
Committee may establish pace of play 
guidelines that all players should follow. 
It is a group’s responsibility to keep up with the 
group in front. If it loses a clear hole and it is 
delaying the group behind, it should invite the 
group behind to play through, irrespective of the 
number of players in that group. Where a group 
has not lost a clear hole, but it is apparent that 
the group behind can play faster, it should invite 
the faster moving group to play through. 



nhanh hơn thì nên mời nhóm chơi nhanh đánh 
trước. 
Tư thế sẵn sàng đánh bóng 
Những người chơi nên sẵn sàng đánh bóng 
ngay khi đến lượt chơi của mình. Khi đang đánh 
trên hay gần khu đẩy bóng, người chơi nên để 
túi gậy của họ hay xe điện ở vị trí thuận tiện để 
nhanh chóng di chuyển sang khu vực phát bóng 
ở đường golf tiếp theo. Khi hoàn thành xong 
một lỗ golf thì người chơi nên ngay lập tức rời 
khỏi khu vực đẩy bóng. 
 
Bóng bị mất 
Nếu người chơi nghĩ rằng bóng mình có thể bị 
mất bên ngoài chướng ngại vật nước hay ngoài 
biên thì để tiết kiệm thời gian, người chơi nên 
tuyên bố và đánh một quả bóng thay thế dự 
phòng. 
Những người chơi đang tìm bóng nên ra hiệu 
cho những người chơi ở nhóm phía sau họ 
đánh trước ngay khi nhận thấy rằng việc tìm 
thấy trái bóng bị lạc không dễ dàng. Họ không 
nên tìm bóng hết 5 phút rồi mới làm việc trên. 
Khi đã đồng ý cho nhóm chơi phía sau đánh 
trước thì họ không được tiếp tục đánh cho đến 
khi nhóm chơi này đã ra khỏi tầm bóng rơi. 
 
Ưu tiên trên sân 
Trừ khi được quyết định bởi Ủy Ban, quyền ưu 
tiên trên sân được quyết định bởi tốc độ chơi 
của nhóm. Nhóm nào chơi trọn một vòng thì có 
quyền chơi vượt qua nhóm cho một vòng ngắn 
hơn. Từ “nhóm” bao gồm cả người chơi một 
mình. 
 
Quan tâm sân golf 
Bẫy cát 
Trước khi ra khỏi bẫy cát, người chơi nên cẩn 
thận lấp lại và làm phẳng các vệt lõm và dấu 
giày của mình gây ra hay do người khác gây ra. 
Nếu như có dụng cụ cào cát thì nên sử dụng để 
làm việc trên. 
 
 
Sửa chữa mảng cỏ tróc, vệt bóng lõm và hư 
hỏng do giày gây ra 
Những người chơi nên cẩn thận sửa lại bất cứ 
mảng cỏ tróc do họ gây ra và các vệt hỏng trên 
khu vực đẩy bóng được tạo ra do quá trình 
bóng tiếp xúc (do hoặc không do người chơi 
trực tiếp gây ra). Các vệt hư hỏng trên khu vực 
đẩy bóng gây ra do giày golf phải được sửa lại 
khi nhóm chơi hoàn thành từng lỗ golf. 
 
Tránh gây ra hư hỏng không cần thiết 
Người chơi nên tránh gây ra hư hỏng cho sân 
golf như việc để lại vệt cỏ tróc khi thực hiện 

 
 
Be Ready To Play 
Players should be ready to play as soon as it is 
their turn to play. When playing on or near the 
putting green, they should leave their bags or 
carts in such a position as will enable quick 
movement off the green and towards the next 
tee. When the play of a hole has been 
completed, players should immediately leave 
the putting green. 
 
Lost Ball 
If a player believes his ball may be lost outside 
a water hazard or is out of bounds, to save time, 
he should play a provisional ball. 
 
 
Players searching for a ball should signal the 
players in the group behind them to play 
through as soon as it becomes apparent that 
the ball will not easily be found. They should not 
search for five minutes before doing so. Having 
allowed the group behind to play through, they 
should not continue play until that group has 
passed and is out of range. 
 
Priority On The Course 
Unless otherwise determined by the Committee, 
priority on the course is determined by a group’s 
pace of play. Any group playing a whole round 
is entitled to pass a group playing a shorter 
round. The term “group” includes a single 
player. 
 
Care Of The Course 
Bunkers 
Before leaving a bunker, players should 
carefully fill up and smooth over all holes and 
footprints made by them and any nearby made 
by others. If a rake is within reasonable 
proximity of the bunker, the rake should be used 
for this purpose. 
 
Repair Of Divots, Ball Marks And Damage By 
Shoes 
Players should carefully repair any divot holes 
made by them and any damage to the putting 
green made by the impact of a ball (whether or 
not made by the player himself). On completion 
of the hole by all players in the group, damage 
to the putting green caused by golf shoes 
should be repaired. 
 
Preventing Unnecessary Damage 
Players should avoid causing damage to the 
course by removing divots when taking practice 



động tác vung gậy nháp hay là việc đập đầu 
gậy xuống đất, cho dù là do tức giận hay bất kể 
lý do nào khác. 
Người chơi nên đảm bảo rằng không gây ra hư 
hỏng trên khu vực đẩy bóng vào lỗ khi đặt các 
túi gậy xuống hay cây cờ. 
Để tránh gây ra hư hỏng cho lỗ golf, người chơi 
và nhân viên caddie không nên đứng quá gần 
với lỗ golf và nên cẩn thận trong quá trình lấy 
cán cờ và thao tác lấy bóng ra khỏi lỗ golf. 
Không được sử đầu gậy để lấy bóng ra khỏi lỗ 
golf.                
Người chơi không nên tựa lên gậy của họ khi 
đang trên khu đẩy bóng vào lỗ, đặc biệt là khi 
đang lấy bóng ra khỏi lỗ golf. 
Trước khi người chơi rời khỏi khu vực đẩy bóng 
vào lỗ thì nên cắm lại cây cờ vào lỗ cho đúng 
cách. 
Các thông báo của từng sân về quy định sử 
dụng xe điện phải được tuân thủ nghiêm túc. 
 
Kết luận; Các hình thức phạt khi vi phạm 
Nếu người chơi thực hiện theo các nguyên tắc 
trong mục này thì cuộc chơi của mọi người sẽ 
thú vị hơn. 
Nếu người chơi thường xuyên coi thường các 
nguyên tắc này trong suốt một vòng chơi golf 
hay trong một khoảng thời gian mà gây thiệt hại 
cho người chơi khác, thì Ủy Ban xem xém và 
đưa ra hình thức kỷ luật thích đáng đối với 
người chơi vi phạm. Hình thức kỷ luật có thể, ví 
dụ như là việc cấm chơi trên sân trong một thời 
gian nhất định hay trong một số trận đấu. Việc 
đưa ra hình thức kỷ luật được xem là chính 
đáng để bảo vệ quyền lợi của phần đông người 
chơi muốn chơi và tuân thủ các nguyên tắc 
trên. 
Trong trường hợp người chơi vi phạm nghiêm 
trọng nguyên tắc ứng xử khi chơi thì Ủy Ban có 
thể loại người chơi theo Luật 33-7 

swings or by hitting the head of a club into the 
ground, whether in anger or for any other 
reason. 
Players should ensure that no damage is done 
to the putting green when putting down bags or 
the flagstick. 
In order to avoid damaging the hole, players 
and caddies should not stand too close to the 
hole and should take care during the handling of 
the flagstick and the removal of a ball from the 
hole. The head of a club should not be used to 
remove a ball from the hole. 
Players should not lean on their clubs when on 
the putting green, particularly when removing 
the ball from the hole. 
The flagstick should be properly replaced in the 
hole before the players leave the putting green. 
 
Local notices regulating the movement of golf 
carts should be strictly observed. 
 
Conclusion; Penalties For Breach 
If players follow the guidelines in this section, it 
will make the game more enjoyable for 
everyone. 
If a player consistently disregards these 
guidelines during a round or over a period of 
time to the detriment of others, it is 
recommended that the Committee considers 
taking appropriate disciplinary action against the 
offending player. Such action may, for example, 
include prohibiting play for a limited time on the 
course or in a certain number of competitions. 
This is considered to be justifiable in terms of 
protecting the interests of the majority of golfers 
who wish to play in accordance with these 
guidelines. 
In the case of a serious breach of etiquette, the 
Committee may disqualify a player under 
Rule 33-7. 

 



 

Định nghĩa Definitions 

 
Mặt sân bất thường 
Một "mặt sân bất thường" có nghĩAa là bất kỳ 
vùng nào trên sân có vũng nước, GUR hoặc hố, 
đất bị đùn lên hoặc lối đi do thú đào hang, loài 
bò sát hay chim chóc tạo nên.  
 
Addressing the ball  
Một người chơi được coi là đã "Addressing the 
ball " khi anh ta đặt gậy xuống đất (nền sân) 
ngay phía trước hay ngay phía sau bóng, bất kể 
anh ta đã ở tư thế đánh hay chưa. 
 
Lời khuyên  
"Lời khuyên" là bất kỳ sự hướng dẫn hay gợi ý 
nào có thể ảnh hưởng đến người chơi khi định 
hướng cách chơi, lựa chọn gậy hay phương 
thức thực hiện một cú đánh. 
 
Thông tin về Luật, khoảng cách hoặc các thông 
tin công cộng, ví dụ như vị trí các bẫy hoặc vị trí 
cờ trên green không được coi là "lời khuyên"  
 
 
Bóng trong cuộc 
Một quả bóng được coi là "bóng trong cuộc" 
ngay sau khi người chơi thực hiện cú phát bóng 
từ khu phát bóng. Quả bóng luôn được coi là 
"bóng trong cuộc" cho đến khi được đưa vào lỗ 
gôn, loại trừ nó bị mất, rơi vào OB hoặc được 
nhấc lên, hoặc một quả bóng khác được thay 
thế, không phụ thuộc vào việc là sự thay thế đó 
có được cho phép hay không, quả bóng được 
thay thế trở thành quả bóng trong cuộc. 
 
Nếu một quả bóng được chơi từ bên ngoài khu 
phát bóng khi người chơi đang bắt đầu chơi ở 
một hố gôn, hoặc khi anh ta đang tìm cách khắc 
phục lỗi, quả bóng không được coi là bóng 
trong cuộc và Luật 11-4 hoặc 11-5 sẽ được áp 
dụng. Ngoài ra, bóng trong cuộc bao gồm cả 
bóng được chơi từ bên ngoài khu phát bóng khi 
người chơi lựa chọn hoặc bắt buộc phải thực 
hiện cú đánh kế tiếp từ khu phát bóng. 
 
Ngoại trừ trong match play: Bóng trong cuộc 
bao gồm cả bóng được chơi bởi người chơi từ 
bên ngoài khu phát bóng khi bắt đầu chơi một 
hố gôn nếu đối thủ không yêu cầu anh ta huỷ bỏ 
cú đánh theo Luật 11-4a 
 
Bunker 
"Bunker" là bẫy được tạo ra trên mặt sân, thông 
thường là một vùng lõm, ở đó đất và cỏ được 

 
Abnormal Ground Conditions  
An "abnormal ground condition" is any casual 
water, ground under repair or hole, cast or 
runway on the course made by a burrowing 
animal, a reptile or a bird. 
 
Addressing The Ball 
A player has "addressed the ball" when he has 
grounded his club immediately in front of or 
immediately behind the ball, whether or not he 
has taken his stance. 
 
Advice 
"Advice" is any counsel or suggestion that could 
influence a player in determining his play, the 
choice of a club or the method of making a 
stroke. 
 
Information on the Rules, distance or matters of 
public information, such as the position of 
hazards or the flagstick on the putting green, is 
not advice. 
 
Ball in Play 
A ball is "in play" as soon as the player has 
made a stroke on the teeing ground. It remains 
in play until it is holed, except when it is lost, out 
of bounds or lifted, or another ball has been 
substituted, whether or not the substitution is 
permitted; a ball so substituted becomes the ball 
in play.  
 
 
 
If a ball is played from outside the teeing ground 
when the player is starting play of a hole, or 
when attempting to correct this mistake, the ball 
is not in play and Rule 11-4 or 11-5 applies. 
Otherwise, ball in play includes a ball played 
from outside the teeing ground when the player 
elects or is required to play his next stroke from 
the teeing ground.  
 
 
Exception in match play: Ball in play includes a 
ball played by the player from outside the teeing 
ground when starting play of a hole if the 
opponent does not require the stroke to be 
cancelled in accordance with Rule 11-4a. 
 
Bunker 
A "bunker" is a hazard consisting of a prepared 
area of ground, often a hollow, from which turf 



bỏ đi và thay thế bằng cát hoặc vật liệu tương 
tự. 
 
Cỏ bao quanh hoặc bên trong bunker, bao gồm 
cả búi cỏ bên trong (cho dù bị phủ cỏ hay chỉ có 
đất), không phải là một phần của bunker. 
Tường hay mép bunker không bị cỏ bao phủ là 
một phần của bunker. Phạm vi của bunker sẽ 
được mở rộng xuống bên dưới chứ không thể 
mở rộng lên phía trên. 
 
Quả bóng được coi là ở trong bunker khi bất kỳ 
phần nào của nó đã nằm trong khu vực bunker. 
 
Thú đào hang 
Thú đào hang là con thú (mà không phải là sâu, 
côn trùng hoặc tương tự) mà việc chúng đào 
hang là do thói quen hoặc tập quán, ví dụ như 
thỏ, chuột chũi, lợn dũi, chuột túi, kỳ giông. 
 
Ghi chú: Hố được tạo ra bởi những con vật 
không thuộc nhóm những con thú đào hang, ví 
dụ như con chó, sẽ không được coi mà khu vực 
mặt sân bất thường, trừ khi nó được đánh dấu 
hay tuyên bố là khu vực GUR. 
 
Caddie 
Caddie là người hỗ trợ người chơi theo Luật, có 
thể bao gồm việc hỗ trợ mang túi gậy và lấy gậy 
giúp người chơi trong quá trình chơi. 
 
 
Khi một caddie được sử dụng bởi nhiều hơn 
một người chơi, anh ta được coi là caddie của 
người chơi mà bóng anh ta (hay bóng của đồng 
đội anh ta) đang được caddie hỗ trợ, và những 
thiết bị mà caddie mang theo lúc đó được coi là 
thiết bị của người chơi, ngoại trừ khi caddie 
hành động theo chỉ dẫn cụ thể của một người 
chơi khác (hoặc partner của người chơi khác) 
đang chia sẻ caddie, trong trường hợp này, anh 
ta được coi là caddie của người chơi khác đó. 
 
Nước thông thường 
"Nước thông thường" là bất kỳ khu vực nào tạm 
thời bị tích tụ nước trên mặt sân mà không phải 
là một phần của bẫy nước, và có thể nhìn thấy 
trước hoặc sau khi người chơi ở tư thế sẵn 
sàng đánh. Tuyết hoặc băng giá tự nhiên, ngoại 
trừ sương giá, là một khu vực "nước thông 
thường" hoặc là chất lỏng chướng ngại, tuỳ 
theo lựa chọn của người chơi. Đá viên nhân tạo 
là vật cản. Sương và sương giá không phải là 
nước thông thường. 
 
Bóng được coi là ở trong khu vực nước thông 
thường khi bất kỳ phần nào của bóng chạm vào 

or soil has been removed and replaced with 
sand or the like. 
 
Grass-covered ground bordering or within a 
bunker, including a stacked turf face (whether 
grass-covered or earthen), is not part of the 
bunker. A wall or lip of the bunker not covered 
with grass is part of the bunker. The margin of a 
bunker extends vertically downwards, but not 
upwards.  
 
A ball is in a bunker when it lies in or any part of 
it touches the bunker. 
 
Burrowing animal 
A "burrowing animal" is an animal (other than a 
worm, insect or the like) that makes a hole for 
habitation or shelter, such as a rabbit, mole, 
groundhog, gopher or salamander. 
 
Note: A hole made by a non-burrowing animal, 
such as a dog, is not an abnormal ground 
condition unless marked or declared as ground 
under repair. 
 
 
Caddie 
A "caddie" is one who assists the player in 
accordance with the Rules, which may include 
carrying or handling the player's clubs during 
play.  
 
When one caddie is employed by more than 
one player, he is always deemed to be the 
caddie of the player sharing the caddie whose 
ball (or whose partner's ball) is involved, and 
equipment carried by him is deemed to be that 
player's equipment, except when the caddie 
acts upon specific directions of another player 
(or the partner of another player) sharing the 
caddie, in which case he is considered to be 
that other player's caddie. 
 
Casual water 
"Casual water" is any temporary accumulation 
of water on the course that is not in a water 
hazard and is visible before or after the player 
takes his stance. Snow and natural ice, other 
than frost, are either casual water or loose 
impediments, at the option of the player. 
Manufactured ice is an obstruction. Dew and 
frost are not casual water.  
 
 
 
A ball is in casual water when it lies in or any 
part of it touches the casual water. 



khu vực nước thông thường. 
 
Uỷ ban 
Uỷ ban là thuật ngữ để chỉ một uỷ ban chịu 
trách nhiệm về một cuộc thi đấu, hoặc khi 
không liên quan đến một cuộc thi đấu, thì được 
dùng để chỉ một uỷ ban chịu trách nhiệm về một 
sân golf. 
 
Đấu thủ 
Đấu thủ là người chơi trong cuộc đấu gậy. 
Đồng-đấu thủ là bất kỳ đấu thủ nào mà người 
chơi này thi đấu cùng. Không ai là đồng đội của 
ai. 
 
Khi đấu gậy theo thể thức "foursome" hay "four-
ball", thể thức thi đấu gậy được thêm vào, từ 
"đấu thủ" hay "đồng-đấu thủ" sẽ bao gồm đồng 
đội của anh ta. 
 
Sân 
Sân là toàn bộ khu vực bên trong đường bao 
được ấn định bởi Uỷ ban (xem Luật 33-2) 
 
 
Thiết bị 
Thiết bị là bất kỳ thứ gì được sử dụng, cho dù 
chúng được mặc hoặc mang bởi người chơi 
hoặc những gì của người chơi do bạn chơi 
hoặc caddie của anh ta mang hộ, ngoại trừ bất 
kỳ quả bóng nào anh ta đang chơi và những vật 
nhỏ, ví dụ như đồng xu hay tee, khi được dùng 
để đánh dấu vị trí bóng hoặc đánh dấu khi thả 
bóng. Thiết bị bao gồm cả xe golf, cả xe có và 
xe không có động cơ. 
 
Lưu ý 1: Một quả bóng đã được chơi sẽ được 
coi là thiết bị khi nó đã được nhấc lên và không 
được đặt xuống để chơi tiếp. 
 
Lưu ý 2: Khi xe golf được từ hai người chơi trở 
lên chia sẻ, xe golf và mọi thứ trên đó được coi 
là thiết bị của từng người chơi chia sẻ xe đó. 
 
 
Nếu xe golf được di chuyển bởi một người chơi 
(hoặc bạn chơi của một người chơi) đang chia 
sẻ xe, xe golf và tất cả những gì trên đó được 
coi là thiết bị của người chơi đó. Nếu không, xe 
golf và mọi thứ trên đó được coi là thiết bị của 
người chơi nào đang chia sẻ xe golf. 
 
 
Cán cờ 
Cán cờ một vật có thể di chuyển, có hoặc 
không gắn cờ bên trên, được cắm ở chính giữa 
hố để đánh dấu vị trí hố. Mặt cắt ngang cán cờ 

 
 
Committee 
The "Committee" is the committee in charge of 
the competition or, if the matter does not arise in 
a competition, the committee in charge of the 
course. 
 
 
Competitor 
A "competitor" is a player in a stroke play 
competition. A "fellow-competitor" is any person 
with whom the competitor plays. Neither is 
partner of the other.  
 
In stroke play foursome and four-ball 
competitions, where the context so admits, the 
word "competitor" or "fellow-competitor" 
includes his partner. 
 
Course 
The "course" is the whole area within any 
boundaries established by the Committee (see 
Rule 33-2). 
 
Equipment 
“Equipment” is anything used, worn or carried 
by the player or anything carried for the player 
by his partner or either of their caddies, except 
any ball he has played at the hole being played 
and any small object, such as a coin or a tee, 
when used to mark the position of a ball or the 
extent of an area in which a ball is to be 
dropped. Equipment includes a golf cart, 
whether or not motorised.  
 
Note 1: A ball played at the hole being played is 
equipment when it has been lifted and not put 
back into play.  
 
Note 2: When a golf cart is shared by two or 
more players, the cart and everything in it are 
deemed to be the equipment of one of the 
players sharing the cart.  
 
If the cart is being moved by one of the players 
(or the partner of one of the players) sharing it, 
the cart and everything in it are deemed to be 
that player’s equipment. Otherwise, the cart and 
everything in it are deemed to be the equipment 
of the player sharing the cart whose ball (or 
whose partner’s ball) is involved. 
 
Flagstick 
The "flagstick" is a movable straight indicator, 
with or without bunting or other material 
attached, centred in the hole to show its 



phải là hình tròn. Cấm sử dụng các miếng đệm 
hoặc các vật liệu giảm sốc (giảm chấn) có thể 
ảnh hưởng đến việc di chuyển của bóng.  
 
 
Forecaddie 
Forecaddie là người do Uỷ ban chỉ định để giúp 
chỉ dẫn vị trí bóng của người chơi trong cuộc 
chơi. Anh ta được coi là yếu tố bên ngoài. 
 
Thể thức đấu trận match play 
Single: Đấu trận mà một người chơi thi đấu với 
một người chơi khác. 
Threesome: Đấu trận mà một người chơi đánh 
với 2 người chơi khác, mỗi bên chỉ sử dụng một 
quả bóng. 
Foursome: Đấu trận mà 2 người chơi này thi 
đấu với 2 người chơi khác, mỗi bên chơi một 
quả bóng. 
Three-Ball: Ba người chơi đấu trận với nhau, 
mỗi người tự chơi bóng của anh ta. Mỗi người 
chơi sẽ đấu 2 trận riêng rẽ. 
Best-Ball: Đấu trận, theo đó một người chơi thi 
đấu với quả bóng (có kết quả) tốt hơn của 2 
người chơi khác hoặc quả bóng (kết quả) tốt 
nhất của ba người chơi. 
Four-ball: Đấu trận mà hai người chơi thi đấu 
quả bóng (kết quả) tốt hơn đấu với quả bóng 
(kết quả) tốt hơn của hai người chơi khác. 
 
Thể thức đấu gậy 
Cá nhân: Một cuộc đấu mà người chơi đấu với 
từng người chơi khác một cách độc lập. 
Foursome: Một cuộc đấu mà trong đó hai người 
chơi là đồng đội và thi đấu với một quả bóng. 
Four-Ball: Một cuộc đấu mà trong đó mỗi cặp 2 
người chơi thi đấu cặp, mỗi người chơi bóng 
của mình, lấy kết quả tốt nhất làm kết quả của 
mỗi hố. Nếu một người chơi không thể hoàn 
thành thi đấu một hố thì cũng không bị phạt. 
Ghi chú: Cho bogey, par và thể thức Stableford, 
xem Luật 32-1 
 
GUR 
GUR là bất kỳ phần nào của sân được đánh 
dấu theo lệnh của Uỷ ban, hoặc những ai được 
tuyên bố là đại diện thẩm quyền của Uỷ Ban. 
Tất cả phần mặt sân, hoặc bất kỳ phần cỏ, bụi 
hay cây cối hoặc bất kỳ thứ gì mọc lên từ khu 
vực GUR được coi là một phần của GUR. GUR 
cũng bao gồm những thứ vật liệu được chất 
đống để chuyển đi hoặc hố do greenkeeper tạo 
ra, kể cả khi nó không được đánh dấu. Cỏ đã 
cắt và những thứ vật liệu để lại trên mặt sân mà 
bị bỏ rơi hoặc không được coi là chuẩn bị để 
dọn đi không phải là GUR trừ khi nó được đánh 
dấu rõ ràng. 

position. It must be circular in cross-section. 
Padding or shock absorbent material that might 
unduly influence the movement of the ball is 
prohibited. 
 
Forecaddie 
A "forecaddie" is one who is employed by the 
Committee to indicate to players the position of 
balls during play. He is an outside agency. 
 
Form of Match Plays 
Single: A match in which one player plays 
against another player. 
Threesome: A match in which one player plays 
against two other players, and each side plays 
one ball. 
Foursome: A match in which two players play 
against two other players, and each side plays 
one ball. 
Three-Ball: Three players play a match against 
one another, each playing his own ball. Each 
player is playing two distinct matches. 
Best-Ball: A match in which one player plays 
against the better ball of two other players or the 
best ball of three other players. 
Four-Ball: A match in which two players play 
their better ball against the better ball of two 
other players. 
 
 
Form of Stroke plays 
Individual: A competition in which each 
competitor plays as an individual. 
Foursome: A competition in which two 
competitors play as partners and play one ball. 
Four-Ball: A competition in which two 
competitors play as partners, each playing his 
own ball. The lower score of the partners is the 
score for the hole. If one partner fails to 
complete the play of a hole, there is no penalty. 
Note: For bogey, par and Stableford 
competitions, see Rule 32-1. 
 
Ground under repair 
“Ground under repair” is any part of the course 
so marked by order of the Committee or so 
declared by its authorised representative. All 
ground and any grass, bush, tree or other 
growing thing within the ground under repair are 
part of the ground under repair. Ground under 
repair includes material piled for removal and a 
hole made by a greenkeeper, even if not so 
marked. Grass cuttings and other material left 
on the course that have been abandoned and 
are not intended to be removed are not ground 
under repair unless so marked.  
 



 
Khi khu vực GUR được đánh dấu bằng các cọc, 
các cọc được coi là bên trong GUR, và biên của 
GUR được xác định bởi điểm bên ngoài gần 
nhất của cọc ở trên mặt sân.  
Khi cả cọc và đường vẽ được dùng để xác định 
khu vực GUR, cọc sẽ được hiểu để xác định 
khu vực GUR và đường vẽ được dùng để xác 
định đường biên của GUR. Khi đường biên của 
GUR được xác định bởi đường kẻ, chính 
đường kẻ đó được coi là nằm trong GUR. 
Đường biên của GUR được mở rộng theo 
phương thẳng đứng xuống dưới chứ không lên 
trên. 
 
Bóng được coi là nằm trong GUR khi bất kỳ 
phần nào của nó nằm trong GUR. Cọc đánh 
dấu GUR được coi là vật chướng ngại.  
 
 
Bẫy 
Bẫy là bất kỳ bunker hay bẫy nước nào. 
 
Hố 
Hố phải có đường kính 4 1/4 inches (108mm) 
hình tròn và sâu ít nhất 4 inches (101.6mm). 
Nếu sử dụng lớp đệm bằng vật liệu khác, nó 
phải được đánh chìm xuống dưới mặt green ít 
nhất 1 inch (25,4mm), trừ khi cấu tạo đất tự 
nhiên ở đấy không làm như vậy được. Đường 
kính ngoài của nó không được vượt quá 4 1/4 
inch (108mm). 
 
Bóng đã vào hố 
Một quả bóng được coi là đã vào hố khi nó đã ở 
bên trong chu vi của hố và toàn bộ bóng nằm 
bên dưới miệng hố. 
 
Honour 
Một người chơi được chơi đầu tiên từ khu phát 
bóng được gọi là người có vinh dự/honour 
 
Bẫy nước bên 
Một "bẫy nước bên" là một bẫy nước hoặc một 
phần của một bẫy nước ở vị trí mà không thể, 
hoặc Ủy ban xác định là không thể, thực hiện 
việc thả bóng phía sau bẫy nước theo quy định 
của Luật 26-1b . Tất cả phần sân và nước trong 
đường biên của một bẫy nước bên là một phần 
của bẫy nước bên. 
 
Khi đường biên của một bẫy nước bên được 
xác định bởi các cọc, các cọc này là nằm bên 
trong của bẫy nước bên, và đường biên được 
xác định bởi các điểm bên ngoài gần nhất của 
cọc ở mặt sân. Khi cả hai cọc và đường kẻ 
được sử dụng để xác định bẫy, các cọc là dấu 

 
When the margin of ground under repair is 
defined by stakes, the stakes are inside the 
ground under repair, and the margin of the 
ground under repair is defined by the nearest 
outside points of the stakes at ground level. 
When both stakes and lines are used to indicate 
ground under repair, the stakes identify the 
ground under repair and the lines define the 
margin of the ground under repair. When the 
margin of ground under repair is defined by a 
line on the ground, the line itself is in the ground 
under repair. The margin of ground under repair 
extends vertically downwards but not upwards. 
 
A ball is in ground under repair when it lies in or 
any part of it touches the ground under repair. 
Stakes used to define the margin of or identify 
ground under repair are obstructions. 
 
Hazard 
A "hazard" is any bunker or water hazard. 
 
Hole 
The "hole" must be 4¼ inches (108 mm) in 
diameter and at least 4 inches (101.6 mm) 
deep. If a lining is used, it must be sunk at least 
1 inch (25.4 mm) below the putting green 
surface, unless the nature of the soil makes it 
impracticable to do so; its outer diameter must 
not exceed 4¼ inches (108 mm). 
 
 
Holed 
A ball is "holed" when it is at rest within the 
circumference of the hole and all of it is below 
the level of the lip of the hole. 
 
Honour 
The player who is to play first from the teeing 
ground is said to have the "honour". 
 
Lateral water hazard 
A "lateral water hazard" is a water hazard or that 
part of a water hazard so situated that it is not 
possible, or is deemed by the Committee to be 
impracticable, to drop a ball behind the water 
hazard in accordance with Rule 26-1b. All ground 
and water within the margin of a lateral water 
hazard are part of the lateral water hazard. 
 
When the margin of a lateral water hazard is 
defined by stakes, the stakes are inside the 
lateral water hazard, and the margin of the 
hazard is defined by the nearest outside points 
of the stakes at ground level. When both stakes 
and lines are used to indicate a lateral water 



hiệu xác định khu vực bẫy và đường kẻ xác 
định đường bao khu vực bẫy. Khi đường biên 
của một bẫy nước bên được xác định bởi một 
đường trên mặt sân, đường biên đó nằm bên 
trong bẫy nước bên. Ranh giới bẫy nước bên 
được xác định theo hướng thẳng đứng lên phía 
trên và phía dưới. 
 
Một quả bóng được xác định là ở trong một bẫy 
nước bên khi nó nằm trong hoặc bất kỳ phần 
nào của nó chạm vào bẫy nước bên. 
 
Các cọc sử dụng để xác định đường biên hoặc 
xác định một bẫy nước bên là vật cản. 
 
Lưu ý 1: Phần bẫy nước được chơi như một 
bẫy nước bên phải được đánh dấu rất khác 
biệt. Cọc hoặc đường kẻ sử dụng để xác định 
đường biên hoặc xác định một bẫy nước bên 
phải có màu đỏ. 
 
Lưu ý 2: Ủy ban có thể xác định trong Local 
Rules rằng một khu vực nhạy cảm với môi 
trường được định nghĩa như là một bẫy nước 
bên. 
 
Lưu ý 3: Uỷ ban có thể xác định một bẫy nước 
bên như một bẫy nước. 
 
Đường đánh 
Đường đánh là hướng mà người chơi mong 
muốn bóng của mình bay đi sau cú đánh, bao 
gồm thêm cả một vùng khoảng cách hợp lý hai 
bên hướng bóng. Đường đánh được xác định 
mở rộng lên phía trên từ mặt đất, nhưng không 
được vượt quá hố golf. 
 
Đường đẩy bóng 
Đường đẩy bóng là đường mà người chơi 
muốn bóng golf lăn theo trên mặt green. Ngoại 
trừ trường hợp liên quan tới Luật 16-1e, đường 
đẩy bóng sẽ bao gồm cả một vùng bề rộng hợp 
lý hai bên của đường dự kiến. Đường đẩy bóng 
không được mở rộng đến sau hố golf. 
 
Vật cản rời  
Vật cản rời là những vật tự nhiên, bao gồm: đá, 
sỏi, lá cây, cành cây và những vật tương tự; 
phân, và sâu, côn trùng và tương tự, và những 
chất thải hoặc đất đùn do chúng tạo ra, ngoại 
trừ trường hợp chúng bị gắn chặt hoặc đang 
nẩy mầm, dính vào bóng hoặc bóng đang cắm 
vào đó. 
 
Cát và đất xốp là những vật cản rời trên green, 
nhưng không phải ở những nơi khác. 
Tuyết và băng tự nhiên, ngoại trừ sương giá, có 

hazard, the stakes identify the hazard and the 
lines define the hazard margin. When the 
margin of a lateral water hazard is defined by a 
line on the ground, the line itself is in the lateral 
water hazard. The margin of a lateral water 
hazard extends vertically upwards and 
downwards. 
 
A ball is in a lateral water hazard when it lies in 
or any part of it touches the lateral water 
hazard.  
 
Stakes used to define the margin of or identify a 
lateral water hazard are obstructions. 
 
Note 1: That part of a water hazard to be played 
as a lateral water hazard must be distinctively 
marked. Stakes or lines used to define the 
margin of or identify a lateral water hazard must 
be red. 
 
Note 2: The Committee may make a Local Rule 
prohibiting play from an environmentally-
sensitive area defined as a lateral water hazard. 
 
 
Note 3: The Committee may define a lateral 
water hazard as a water hazard. 
 
Line of play 
The "line of play" is the direction that the player 
wishes his ball to take after a stroke, plus a 
reasonable distance on either side of the 
intended direction. The line of play extends 
vertically upwards from the ground, but does not 
extend beyond the hole. 
 
Line of putt 
The "line of putt" is the line that the player 
wishes his ball to take after a stroke on the 
putting green. Except with respect to Rule 16-
1e, the line of putt includes a reasonable 
distance on either side of the intended line. The 
line of putt does not extend beyond the hole. 
 
Loose imepediments 
"Loose impediments" are natural objects, 
including: stones, leaves, twigs, branches and 
the like, dung, and worms, insects and the like, 
and the casts and heaps made by them, 
provided they are not: fixed or growing, solidly 
embedded, or adhering to the ball. 
 
 
Sand and loose soil are loose impediments on 
the putting green, but not elsewhere. 
Snow and natural ice, other than frost, are either 



thể coi là nước thông thường hoặc là vật cản 
rời, tuỳ thuộc vào lựa chọn của người chơi. 
 
Sương mù và sương giá không phải là vật cản 
rời. 
 
Mất bóng 
Một quả bóng được coi là bị mất nếu: 
a. Không thể tìm thấy hoặc xác định được sau 5 
phút từ khi người chơi/đồng đội hoặc caddie 
của họ bắt đầu tìm kiếm; hoặc 
 
b. Người chơi đã đánh quả bóng dự bị từ vị trí 
được xác định là nơi quả bóng đã mất hoặc từ 
vị trí gần hố golf hơn vị trí đó (xem Luật 27-2b); 
hoặc 
c. Người chơi đã đưa một quả bóng khác vào 
tình trạng "bóng trong cuộc" và chịu phạt gậy và 
theo khoảng cách được xác định theo các Luật 
26-1a, 27-1 hoặc 28a; hoặc 
d. Người chơi đã đưa một quả bóng khác vào 
tình trạng "bóng trong cuộc" bởi vì biết rằng 
hoặc chắc chắn rằng quả bóng không thể được 
tìm thấy đó đã bị di chuyển bởi một người ngoài 
cuộc (xem Luật 18-1), hay ở trong một vật cản 
(xem Luật 24-3), hay ở trong khu vực mặt sân 
bất thường (xem Luật 25-1c) hoặc là ở trong 
bẫy nước (xem Luật 26-1b hoặc c); hoặc 
e. Người chơi đã thực hiện cú đánh với quả 
bóng thay thế. 
Thời gian chơi với quả bóng sai không được 
tính trong giới hạn 5 phút cho phép để thực hiện 
việc tìm kiếm. 
 
Người ghi điểm 
Người ghi điểm là người được chỉ định bởi Uỷ 
Ban để ghi lại kết quả của người chơi. Anh ta 
có thể là người cùng chơi. Anh ta không phải là 
trọng tài. 
 
Di chuyển hoặc đã di chuyển 
Một quả bóng được coi là đã di chuyển nếu nó 
đã rời khỏi vị trí của nó và ở dừng lại ở bất kì vị 
trí nào khác. 
 
Điểm giải thoát gần nhất 
Điểm giải thoát gần nhất là điểm tham chiếu để 
thực hiện giải thoát mà không bị phạt từ vật cản 
không thế di dời (Luật 24-2), từ khu vực sân bất 
thường (Luật 25-1) hoặc green khác (Luật 25-
3). 
 
Đó là một điểm trên sân gần nhất với vị trí bóng 
dừng trước đó mà: 
(i) không gần hố gôn hơn; và 
(ii) ở đó, nếu bóng được thả xuống, người chơi 
sẽ không bị ảnh hưởng bởi các cản trở mà 

casual water or loose impediments, at the 
option of the player. 
 
Dew and frost are not loose impediments. 
 
 
Lost ball 
A ball is deemed “lost” if:  
a. It is not found or identified as his by the 
player within five minutes after the player’s side 
or his or their caddies have begun to search for 
it; or  
b. The player has made a stroke at a provisional 
ball from the place where the original ball is 
likely to be or from a point nearer the hole than 
that place (see Rule 27-2b); or  
c. The player has put another ball in play under 
penalty of stroke and distance under Rule 26-
1a, 27-1 or 28a; or  
 
d. The player has put another ball in play 
because it is known or virtually certain that the 
ball, which has not been found, has been 
moved by an outside agency (see Rule 18-1), is 
in an obstruction (see Rule 24-3), is in an 
abnormal ground condition (see Rule 25-1c) or 
is in a water hazard (see Rule 26-1b or c); or  
 
e. The player has made a stroke at a substituted 
ball.  
Time spent in playing a wrong ball is not 
counted in the five-minute period allowed for 
search. 
 
Marker 
A "marker" is one who is appointed by the 
Committee to record a competitor's score in 
stroke play. He may be a fellow-competitor. He 
is not a referee. 
 
Move or moved 
A ball is deemed to have "moved" if it leaves its 
position and comes to rest in any other place. 
 
 
Nearest point of relief 
The "nearest point of relief" is the reference 
point for taking relief without penalty from 
interference by an immovable obstruction (Rule 
24-2), an abnormal ground condition (Rule 25-1) 
or a wrong putting green (Rule 25-3).  
 
It is the point on the course nearest to where the 
ball lies:  
(i) that is not nearer the hole, and 
(ii) where, if the ball were so positioned, no 
interference by the condition from which relief is 



người chơi đã giải thoát bóng từ bị trí ban đầu.  
 
 
Ghi chú: Để xác định điểm giải thoát gần nhất, 
người chơi nên dùng cây gậy mà anh ta dự 
định sẽ sử dụng trong cú đánh kế tiếp, nếu các 
điều kiện không cản trở, nháp thử để xác định vị 
trí đánh, hướng đánh và cú swing cho cú đánh 
kế tiếp đó. 
 
Quan sát viên 
Một quan sát viên là người do Uỷ ban chỉ định, 
để hỗ trợ trọng tài xác định các vấn đề hoặc các 
sự kiện thực tế và báo cáo cho trọng tài về bất 
kỳ sự vi phạm luật nào. Quan sát viên không 
được giữ cờ, đứng hoặc đánh dấu vị trí hố, 
hoặc nhấc lên và đánh dấu vị trí bóng. 
 
Vật cản 
Một vật cản là bất kỳ thứ gì nhân tạo, bao gồm 
mặt và lề đường đi và đường cho xe golf, nước 
đá nhân tạo, ngoại trừ: 
a. Vật xác định khu vực OB, như tường, hàng 
rào, cọc và lan can; 
b. Bất kỳ phần nào của vật cản không thể di 
chuyển thuộc khu vực OB; và 
c. Bất kỳ công trình xây dựng nào mà Uỷ ban 
xác định là một phần của sân. 
Một vật cản được coi là vật cản có thể di 
chuyển nếu nó có thể di chuyển mà không cần 
đến những nỗ lực không cần thiết, không ảnh 
hưởng làm trì hoãn cuộc chơi và không gây ra 
thiệt hại. Ngoài ra, nó được coi mà vật cản 
không thể di chuyển. 
Ghi chú: Uỷ ban có thể đưa vào Luật địa 
phương tuyên bố một vật cản có thể di chuyển 
trở thành vật cản không thể di chuyển. 
 
Đối thủ 
Một đối thủ là thành viên của một phía mà 
người chơi đang thi đấu trong đấu trận (match 
play) 
 
OB 
OB nghĩa là phía bên kia đường biên của sân 
hoặc bất kỳ phần nào của sân được đánh dấu 
bởi Uỷ ban. 
Khi khu vực OB được xác định bởi các cọc hay 
hàng rào hoặc phía sau cọc hay hàng rào, 
đường biên của khu vực OB được xác định bởi 
điểm gần nhất phía trong trên mặt đất của cọc 
hay hàng rào (không bao gồm các cọc chống 
hàng rào). Khi cả cọc và đường kẻ được dùng 
để xác định khu vực OB, cọc sẽ được dùng để 
chỉ dẫn khu vực OB và đường kẻ xác định 
phạm vi của khu vực OB. 
Khi khu vực OB được xác định bởi đường kẻ 

sought would exist for the stroke the player 
would have made from the original position if 
the condition were not there.  
Note: In order to determine the nearest point of 
relief accurately, the player should use the club 
with which he would have made his next stroke 
if the condition were not there to simulate the 
address position, direction of play and swing for 
such a stroke. 
 
Observer 
An "observer" is one who is appointed by the 
Committee to assist a referee to decide 
questions of fact and to report to him any 
breach of a Rule. An observer should not attend 
the flagstick, stand at or mark the position of the 
hole, or lift the ball or mark its position. 
 
Obstruction 
An "obstruction" is anything artificial, including 
the artificial surfaces and sides of roads and 
paths and manufactured ice, except:  
a. Objects defining out of bounds, such as walls, 
fences, stakes and railings;  
b. Any part of an immovable artificial object that 
is out of bounds; and  
c. Any construction declared by the Committee 
to be an integral part of the course.  
An obstruction is a movable obstruction if it may 
be moved without unreasonable effort, without 
unduly delaying play and without causing 
damage. Otherwise it is an immovable 
obstruction. 
 
Note: The Committee may make a Local Rule 
declaring a movable obstruction to be an 
immovable obstruction. 
 
Opponent 
An "opponent" is a member of a side against 
whom the player's side is competing in match 
play. 
 
Out of bounds 
"Out of bounds'' is beyond the boundaries of the 
course or any part of the course so marked by 
the Committee.  
When out of bounds is defined by reference to 
stakes or a fence or as being beyond stakes or 
a fence, the out of bounds line is determined by 
the nearest inside points at ground level of the 
stakes or fence posts (excluding angled 
supports). When both stakes and lines are used 
to indicate out of bounds, the stakes identify out 
of bounds and the lines define out of bounds. 
 
When out of bounds is defined by a line on the 



trên mặt sân, đường kẻ đó là một phần của khu 
vực OB. Khu vực OB sẽ được xác định theo 
phương thẳng đứng lên trên và xuống dưới.  
Một quả bóng được coi là đã rơi vào khu vực 
OB khi toàn bộ quả bóng nằm trong khu vực 
OB. Người chơi có thể đứng ở khu vực OB để 
đánh quả bóng bên trong. 
Những vật dùng để xác định khu vực OB như 
tường, hàng rào, cọc hay lan can không được 
coi là vật cản và được coi là cố định. 
 
 
Lưu ý 1: Cọc và đường kẻ đánh dấu đường bao 
của khu vực OB phải có màu trắng. 
Lưu ý 2: Uỷ ban có thể xác định trong Luật địa 
phương rằng các cọc để đánh dấu mà không 
dùng để xác định khu vực OB là vật cản. 
  
Yếu tố bên ngoài 
Trong đấu trận, một yếu tố bên ngoài là bất kỳ 
gì ngoại trừ thuộc về người chơi hoặc đối thủ 
của người chơi, caddie của cả hai bên, bóng 
mà họ đang chơi tại hố golf đang chơi hoặc bất 
kỳ thiết bị nào của hai bên.  
Trong đấu gậy, một yếu tố bên ngoài là bất kỳ 
gì thuộc về đấu thủ, về caddie, bóng mà anh ta 
đang chơi tại hố golf và bất kỳ thiết bị nào. 
 
Yếu tố bên ngoài bao gồm cả trọng tài, người 
ghi điểm, người quan sát và forecaddie. Gió và 
nước không được coi là yếu tố bên ngoài. 
 
Đồng đội 
Đồng đội là người chơi liên kết với một người 
chơi khác trong cùng một phía. 
Trong threesome, foursome, bestball hoặc 
fourball, tuỳ thuộc vào ngữ cảnh, đồng đội có 
thể hiểu là bao gồm cả đồng đội của anh ta 
hoặc gọi chung tất cả người chơi cùng một 
phía.  
 
Gậy phạt 
Một gậy phạt nghĩa là một gậy được cộng thêm 
vào số gậy của một người chơi hoặc đội chơi 
theo các quy định của Luật . Trong đấu 
threesome hay foursome, gậy phạt không ảnh 
hưởng đến thứ tự chơi. 
 
Bóng dự bị 
Một quả bóng dự bị là quả bóng được chơi theo 
Luật 27-2 cho một quả bóng có thể bị mất bên 
ngoài bẫy nước hoặc có thể rơi vào khu vực 
OB.  
 
Green 
Green là khu vực của hố golf được làm riêng 
cho việc đẩy bóng, hoặc là khu vực được xác 

ground, the line itself is out of bounds. The out 
of bounds line extends vertically upwards and 
downwards.  
A ball is out of bounds when all of it lies out of 
bounds. A player may stand out of bounds to 
play a ball lying within bounds.  
 
Objects defining out of bounds such as walls, 
fences, stakes and railings are not obstructions 
and are deemed to be fixed. Stakes 
identifying out of bounds are not obstructions 
and are deemed to be fixed. 
Note 1: Stakes or lines used to define out of 
bounds should be white.  
Note 2: A Committee may make a Local Rule 
declaring stakes identifying but not defining out 
of bounds to be obstructions. 
 
Outside agency 
In match play, an “outside agency” is any 
agency other than either the player’s or 
opponent’s side, any caddie of either side, any 
ball played by either side at the hole being 
played or any equipment of either side.  
In stroke play, an outside agency is any agency 
other than the competitor’s side, any caddie of 
the side, any ball played by the side at the hole 
being played or any equipment of the side.  
An outside agency includes a referee, a marker, 
an observer and a forecaddie. Neither wind nor 
water is an outside agency. 
 
Partner 
A "partner" is a player associated with another 
player on the same side. 
In threesome, foursome, best-ball or four-ball 
play, where the context so admits, the word 
“player” includes his partner or partners. 
 
 
 
Penalty stroke 
A "penalty stroke" is one added to the score of a 
player or side under certain Rules. In a 
threesome or foursome, penalty strokes do not 
affect the order of play. 
 
 
Provisional ball 
A "provisional ball" is a ball played under Rule 
27-2 for a ball that may be lost outside a water 
hazard or may be out of bounds. 
 
 
Putting green 
The "putting green" is all ground of the hole 
being played that is specially prepared for 



định bởi Uỷ ban. Một quả bóng được coi là đã ở 
bên trong green khi bất kỳ phần nào của nó 
chạm vào green.  
 
R&A 
R&A được hiểu là R&A Rules Limited 
 
Trọng tài 
Trọng tài là người được Uỷ ban chỉ định để xác 
định các tình huống và áp dụng Luật. Anh ta 
phải hành động khi nhận thấy có hành vi phạm 
Luật hoặc khi các hành vi đó được báo cáo đến 
anh ta. 
Trọng tài không được giữ cờ, đứng hoặc đánh 
dấu vị trí hố, hoặc nhấc lên và đánh dấu vị trí 
bóng. 
Ngoại lệ trong match play: Ngoại trừ trọng tài 
được chỉ định đi cùng những người chơi, anh ta 
không có quyền can thiệp vào trận đấu, ngoại 
trừ các tình huống quy định tại Luật 1-3, 6-7 
hoặc 33-7. 
 
Rub of the green 
"Rub of the green" xảy ra khi quả bóng đang 
dịch chuyển bị chuyển hướng hoặc dừng lại do 
yếu tố bên ngoài (xem Luật 19-1). 
 
Luật 
Khái niệm Luật bao gồm: 
a. Luật golf và các diễn dịch Luật golf nằm trong 
"Các quyết định về Luật Golf"; 
b. Các điều kiện về cuộc đấu theo quy định của 
Uỷ ban theo Luật 33-1 và Phụ lục 1; 
c. Bất kỳ Luật địa phương nào theo các Luật 
33-8a và Phụ lục 1 do Uỷ ban ban hành;  
 
d. Các quy định riêng về: 
(i) Gậy và bóng theo các Phụ lục II và III và các 
diễn giải trong "Hướng dẫn về Luật với gậy và 
bóng"; và  
(ii) Thiết bị và trang bị theo Phụ lục IV. 
 
Phía 
Một bên (phe, phía), có nghĩa là một người 
chơi, hoặc hai hay nhiều người chơi là đồng 
đội. Trong match play, mỗi thành viên của phe 
đối địch sẽ là đối thủ. Trong stroke play, thành 
viên mọi bên đều là đấu thủ và thành viên phía 
khác sẽ là đồng-đấu thủ.  
 
Thế đứng sẵn sàng 
Nói về một thế đứng sẵn sàng nghĩa là một 
người chơi đã đặt chân mình ở vị trí để chuẩn 
bị thực hiện cú đánh. 
 
Vòng chơi thông thường 
Vòng chơi thông thường được hiểu là chơi các 

putting or otherwise defined as such by the 
Committee. A ball is on the putting green when 
any part of it touches the putting green. 
 
R&A 
The "R&A" means R&A Rules Limited. 
 
Referee 
A "referee" is one who is appointed by the 
Committee to decide questions of fact and apply 
the Rules. He must act on any breach of a Rule 
that he observes or is reported to him.  
 
A referee should not attend the flagstick, stand 
at or mark the position of the hole, or lift the ball 
or mark its position. 
Exception in match play: Unless a referee is 
assigned to accompany the players throughout 
a match, he has no authority to intervene in a 
match other than in relation to Rule 1-3, 6-7 or 
33-7. 
 
Rub of the green 
A "rub of the green" occurs when a ball in 
motion is accidentally deflected or stopped by 
any outside agency (see Rule 19-1). 
 
Rule or Rules 
The term “Rule’’ includes:  
a. The Rules of Golf and their interpretations as 
contained in "Decisions on the Rules of Golf";  
b. Any Conditions of Competition established by 
the Committee under Rule 33-1 and Appendix I;  
c. Any Local Rules established by the 
Committee under Rule 33-8a and Appendix I; 
and  
d. The specifications on:  
(i) clubs and the ball in Appendices II and III and 
their interpretations as contained in “A Guide to 
the Rules on Clubs and Balls”; and  
(ii) devices and other equipment in Appendix IV. 
 
Side 
A "side" is a player, or two or more players who 
are partners. In match play, each member of the 
opposing side is an opponent. In stroke play, 
members of all sides are competitors and 
members of different sides playing together are 
fellow-competitors. 
 
Stance 
Taking the "stance" consists in a player placing 
his feet in position for and preparatory to making 
a stroke. 
 
Stipulated round 
The "stipulated round" consists of playing the 



hố golf trên sân theo thứ tự đúng của chúng, 
ngoại trừ các trường hợp được Uỷ ban chỉ định. 
Số lượng các hố trong một vòng chơi thông 
thường là 18 hố, ngoại trừ số hố ít hơn do Uỷ 
ban chỉ định. Để mở rộng một vòng chơi thông 
thường trong một trận đấu match play, xem 
Luật 2-3. 
 
Cú đánh  
Cú đánh là việc di chuyển gậy về phía trước để 
nhằm đánh vào và di chuyển quả bóng, nhưng 
trong trường hợp người chơi chủ động kiểm tra 
downswing của mình trước khi đầu gậy chạm 
vào bóng, anh ta không bị coi là đã thực hiện cú 
ðánh. 
 
Bóng thay thế 
Bóng thay thế là bóng được đưa vào cuộc chơi 
thay thế cho bóng ban đầu, là bóng đang trong 
cuộc, mất, OB hoặc được nhấc lên. 
 
Khu vực phát bóng  
Khu vực phát bóng là điểm đầu của hố có thể 
chơi bóng, nó là khu vực hình chữ nhật giới hạn 
bởi hai vật đánh dấu và kéo dài trong khoảng 
cách 2 gậy về phía xa hơn hố golf. Bóng được 
coi là bên ngoài khu phát bóng khi toàn bộ nó 
nằm bên ngoài khu phát bóng. 
 
Though the green 
Though the green là toàn bộ khu vực sân, ngoại 
trừ: 
a. Khu vực phát bóng và khu vực green; và 
 
b. Các bẫy trên sân. 
 
Bẫy nước 
Một bẫy nước là bất kỳ phần nào của biển, hồ, 
ao, sông, rãnh nước hoặc bất kỳ phần nước 
nào, có nước hay không có nước, hoặc bất kỳ 
phần tương tự nào trên sân. Mọi phần trên sân 
hoặc vùng nước bên trong khu vực bẫy nước là 
một phần của bẫy nước. 
 
Khi phạm vi bẫy nước được xác định bởi các 
cọc, các cọc đó nằm bên trong bẫy nước và 
đường biên bẫy nước được xác định bởi cạnh 
ngoài của cọc gần nhất trên mặt đất. Khi cả cọc 
và đường kẻ được dùng để xác định bẫy nước, 
cọc để xác định khu vực là bẫy nước và đường 
kẻ để xác định đường bao của bẫy nước. Khi 
bẫy nước được xác định bởi đường kẻ, bản 
thân đường kẻ ấy là phần của bẫy nước. Phạm 
vi bẫy nước được xác định theo phương thẳng 
đứng xuống dưới và lên trên. 
 
 

holes of the course in their correct sequence, 
unless otherwise authorised by the Committee. 
The number of holes in a stipulated round is 18 
unless a smaller number is authorised by the 
Committee. As to extension of stipulated round 
in match play, see Rule 2-3.  
 
 
Stroke 
A "stroke" is the forward movement of the club 
made with the intention of striking at and moving 
the ball, but if a player checks his downswing 
voluntarily before the clubhead reaches the ball 
he has not made a stroke. 
 
 
Substitued ball 
A "substituted ball" is a ball put into play for the 
original ball that was either in play, lost, out of 
bounds or lifted. 
 
Teeing ground 
The "teeing ground" is the starting place for the 
hole to be played. It is a rectangular area two 
club-lengths in depth, the front and the sides of 
which are defined by the outside limits of two 
tee-markers. A ball is outside the teeing ground 
when all of it lies outside the teeing ground. 
 
Though the green 
"Through the green" is the whole area of the 
course except: 
a. The teeing ground and putting green of the 
hole being played; and  
b. All hazards on the course. 
 
Water hazard 
A "water hazard" is any sea, lake, pond, river, 
ditch, surface drainage ditch or other open 
water course (whether or not containing water) 
and anything of a similar nature on the course. 
All ground and water within the margin of a 
water hazard are part of the water hazard. 
 
When the margin of a water hazard is defined 
by stakes, the stakes are inside the water 
hazard, and the margin of the hazard is defined 
by the nearest outside points of the stakes at 
ground level. When both stakes and lines are 
used to indicate a water hazard, the stakes 
identify the hazard and the lines define the 
hazard margin. When the margin of a water 
hazard is defined by a line on the ground, the 
line itself is in the water hazard. The margin of a 
water hazard extends vertically upwards and 
downwards. 
 



Bóng được coi là nằm trong bẫy nước khi nó 
nằm trong hoặc bất kỳ phần nào của nó chạm 
vào bẫy nước. 
Cọc để xác định đường biên hoặc đánh dấu bẫy 
nước là vật cản. 
 
Lưu ý 1: Cọc hoặc đường kẻ xác định đường 
biên bẫy nước phải có màu vàng. 
 
 
Lưu ý 2: Uỷ ban có thể xác định trong Luật địa 
phương, để ngăn cấm việc chơi ở khu vực nhạy 
cảm với môi trường, bằng việc xác định khu 
vực nào đó là bẫy nước. 
 
Sai bóng 
Một bóng bị coi là sai là bất kỳ bóng nào ngoại 
trừ bóng của người chơi đang chơi; bóng dự bị; 
hoặc bóng thứ hai được chơi theo Luật 3-3 
hoặc Luật 20-7 trong đấu gậy;  
 
và bao gồm: quả bóng khác của người chơi, 
hoặc một quả bóng bị bỏ rơi, hoặc quả bóng 
của người chơi đã không còn trong cuộc,  
 
Ghi chú: Bóng trong cuộc bao gồm cả bóng 
thay thế cho bóng trong cuộc, không phụ thuộc 
việc thay thế đó có được phép không. 
 
Green khác 
Một green khác là bất kỳ một green nào ngoài 
green của hố golf đang chơi. Ngoại trừ quy định 
khác của Uỷ ban, green khác bao gồm cả green 
tập putt và green tập chip/pitch. 
 

A ball is in a water hazard when it lies in or any 
part of it touches the water hazard. 
 
Stakes used to define the margin of or identify a 
water hazard are obstructions. 
 
Note 1: Stakes or lines used to define the 
margin of or identify a water hazard must be 
yellow.  
 
Note 2: The Committee may make a Local Rule 
prohibiting play from an environmentally-
sensitive area defined as a water hazard. 
 
 
Wrong ball  
A "wrong ball" is any ball other than the player's:  
ball in play; provisional ball; or second ball 
played under Rule 3-3 or Rule 20-7c in stroke 
play;  
 
and includes: another player's ball; an 
abandoned ball; and the player's original ball 
when it is no longer in play.  
 
Note: Ball in play includes a ball substituted for 
the ball in play, whether or not the substitution is 
permitted. 
 
Wrong putting green 
A "wrong putting green" is any putting green 
other than that of the hole being played. Unless 
otherwise prescribed by the Committee, this 
term includes a practice putting green or 
pitching green on the course. 

 
 



 

Luật 1 Chơi Golf Rule 1 The Game 

 
1-1. Tổng quát 
Chơi golf là việc đánh một trái bóng (golf) bằng 
cây gậy (golf) từ khu vực phát bóng cho đến khi 
vào hố bởi một hoặc nhiều cú đánh mà tuân thủ 
theo Luật chơi. 
 
1-2. Gây ảnh hưởng lên chuyển động của 
bong hoặc tác động lên tình trạng vật lý 
Một người chơi không được (i) thực hiện một 
hành động có chủ ý nhằm gây ảnh hưởng đến 
sự chuyển động của quả bóng đang trong cuộc 
chơi hoặc (ii) tác động lên tình trạng vật lý với 
mục đích làm ảnh hưởng đến việc chơi một lỗ 
golf. 
 
Ngoại lệ: 
1. Một hành động rõ ràng được phép hoặc bị 
cấm bởi Điều luật khác sẽ là đối tượng của 
Điều luật khác đó, chứ không phải Luật 1-2 . 
2. Một hành động được thực hiện với mục đích 
duy nhất để bảo vệ sân golf thì không phải là 
một hành vi vi phạm Luật 1-2 . 
 
XỬ PHẠT CHO VIỆC VI PHẠM LUẬT 1-2 : 
Thể thức đấu trận - Thua lỗ đó ; Thể thức đấu 
gậy - Phạt hai gậy. 
* Trong trường hợp vi phạm nghiêm trọng Luật 
1-2, Ủy ban có thể áp đặt hình phạt hủy kết quả 
và trực tiếp trút quyền thi đấu. 
 
Lưu ý 1: Một người chơi được coi là đã vi phạm 
nghiêm trọng Luật 1-2 nếu Ủy ban cho rằng các 
hành động vi phạm Luật này đã cho phép anh 
ta hoặc người chơi khác đạt được một lợi thế 
đáng kể hoặc đã đặt người chơi khác, không 
phải là bạn chơi là đối tác của anh ta, vào thế 
bất lợi đáng kể. 
 
Lưu ý 2: Trong thể thức đấu gậy, trừ trường 
hợp vi phạm nghiêm trọng dẫn đến việc bị truất 
quyền thi đấu, một người chơi vi phạm Luật 1-2 
liên quan đến sự chuyển động của quả bóng 
của mình phải chơi bóng tiếp từ nơi nó đã dừng 
lại, hoặc, nếu bóng bị chệch hướng, từ nơi quả 
bong đến dừng lại. Nếu sự chuyển động của 
quả bóng của một người chơi đã bị ảnh hưởng 
một cách cố ý bởi một đối thủ cạnh tranh hoặc 
một yếu tố bên ngoài khác, Luật 1-4 sẽ áp dụng 
cho người chơi (xem Lưu ý của Luật 19-1). 
 
1-3. Thỏa thuận bãi bỏ các Điều luật 
Các người chơi không được thỏa thuận bãi bỏ 

 
1-1. General 
The Game of Golf consists of playing a ball with 
a club from the teeing ground into the hole by a 
stroke or successive strokes in accordance with 
the Rules. 
 
1-2. Exerting Influence on Movement of Ball 
or Altering Physical Conditions 
A player must not (i) take an action with the 
intent to influence the movement of a ball in play 
or (ii) alter physical conditions with the intent of 
affecting the playing of a hole.  
 
 
 
Exceptions:  
1. An action expressly permitted or expressly 
prohibited by another Rule is subject to that 
other Rule, not Rule 1-2.  
2. An action taken for the sole purpose of caring 
for the course is not a breach of Rule 1-2.  
 
 
PENALTY FOR BREACH OF RULE 1-2:  
Match play - Loss of hole; Stroke play - Two 
strokes.  
* In the case of a serious breach of Rule 1-2, the 
Committee may impose a penalty of 
disqualification.  
 
Note 1: A player is deemed to have committed a 
serious breach of Rule 1-2 if the Committee 
considers that the action taken in breach of this 
Rule has allowed him or another player to gain a 
significant advantage or has placed another 
player, other than his partner, at a significant 
disadvantage.  
 
Note 2: In stroke play, except where a serious 
breach resulting in disqualification is involved, a 
player in breach of Rule 1-2 in relation to the 
movement of his own ball must play the ball 
from where it was stopped, or, if the ball was 
deflected, from where it came to rest. If the 
movement of a player’s ball has been 
intentionally influenced by a fellow-competitor or 
other outside agency, Rule 1-4 applies to the 
player (see Note to Rule 19-1). 
 
 
1-3. Agreement to Waive Rules 
Players must not agree to exclude the operation 



việc áp dụng các Điều luật hoặc bãi bỏ bất cứ 
mức phạt nào nếu phát sinh. 
XỬ PHẠT CHO VIỆC VI PHẠM LUẬT 1-3 : 
Thể thức đấu trận - Hủy kết quả và trực tiếp trút 
quyền thi đấu cả hai phía ; Thể thức đấu gậy - 
Hủy kết quả và trực tiếp trút quyền thi đấu tất 
cả người chơi vi phạm. 
 
(Thỏa thuận chơi không đúng thứ tự chơi trong 
thể thức đấu gậy - xem Luật 10-2c) 
 
1-4. Các điểm chưa được nêu trong các 
Điều luật 
Nếu có bất kì điểm nào trong tranh chấp mà 
chưa được nêu trong các Điều luật, quyết định 
cần được đưa ra trên tinh thần công bằng.  

of any Rule or to waive any penalty incurred.  
 
PENALTY FOR BREACH OF RULE 1-3:  
Match play - Disqualification of both sides; 
Stroke play - Disqualification of competitors 
concerned. 
 
 
(Agreeing to play out of turn in stroke play - see 
Rule 10-2c) 
 
1-4. Points Not Covered by Rules 
 
If any point in dispute is not covered by the 
Rules, the decision should be made in 
accordance with equity. 

 
 

Luật 2 Thể thức đấu trận Rule 2 Match Play 

 
2-1. Tổng quát 
Một trấn đấu là việc thi đấu giữa một bên với 
bên kia theo một vòng golf chuẩn, trừ khi được 
quy định khác bởi Ủy ban. 
Trong thể thức đấu trận việc thi đấu diễn ra theo 
từng hố. 
Trừ khi được quy định khác trong các Điều luật, 
một bên sẽ thắng hố khi họ kết thúc hố đó với ít 
gậy hơn. Trong trận đấu có điểm chấp, bên có 
số gậy thực (net) thấp hơn sẽ thắng hố. 
Trạng thái của trận đấu được xác định bởi khái 
niệm: “hole up” (dẫn bao nhiêu hố) hoặc “all 
square” (hai bên đang hòa - có cùng số hố 
thắng), và còn bao nhiêu hố “to play” (hố cần 
phải chơi cho đến hết trận). 
Một bên là “dormie” khi số hố họ dẫn (holes up) 
bằng với số hố còn phải chơi. 
 
2-2. Hố hòa 
Một hố được gọi là hòa khi hai bên kết thúc hố 
với cùng số gậy. 
Khi một người chơi đã kết thúc hố và đối thủ 
của anh ta còn lại một gậy để kết thúc và hòa 
hố, nếu người chơi này sau đó lại phạm lỗi, hố 
đó sẽ được tính hòa.  
 
2-3. Thắng trận đấu 
Một bên sẽ thắng trận đấu khi số hố họ dẫn lớn 
hơn số hố cṇ phải chơi. 
 
Nếu hai bên hòa, Ủy ban có thể kéo dài một 
vòng đấu chuẩn thêm nhiều hố cho đến khi nào 
một trong hai bên thắng trận đấu đó. 
 
 

 
2-1. General 
A match consists of one side playing against 
another over a stipulated round unless 
otherwise decreed by the Committee.  
In match play the game is played by holes. 
 
Except as otherwise provided in the Rules, a 
hole is won by the side that holes its ball in the 
fewer strokes. In a handicap match, the lower 
net score wins the hole.  
The state of the match is expressed by the 
terms: so many “holes up” or “all square”, and 
so many “to play”.  
 
 
A side is “dormie” when it is as many holes up 
as there are holes remaining to be played.  
 
2-2. Halved Hole 
A hole is halved if each side holes out in the 
same number of strokes.  
When a player has holed out and his opponent 
has been left with a stroke for the half, if the 
player subsequently incurs a penalty, the hole is 
halved.  
 
2-3. Winner of Match 
A match is won when one side leads by a 
number of holes greater than the number 
remaining to be played.  
If there is a tie, the Committee may extend the 
stipulated round by as many holes as are 
required for a match to be won. 
 
 



 
2-4. Công nhận trận đấu, hố hoặc cú đánh kế 
tiếp 
Một người chơi có thể công nhận kết quả một 
trận đấu tại mọi thời điểm trước khi bắt đầu 
hoặc kết thúc trận đấu đó. 
Một người chơi có thể công nhận kết quả một 
hố tại mọi thời điểm trước khi bắt đầu hoặc kết 
thúc hố đó. 
Một người chơi có thể công nhận kết quả cú 
đánh kế tiếp của đối thủ của anh ta tại mọi thời 
điểm, miễn sao quả bong của đối thủ đang ở 
trạng thái tĩnh. Đối thủ được coi là kết thúc lỗ đó 
với cú đánh kế tiếp, và bong có thể được nhặt 
lên bởi bất kì bên nào. 
Một sự công nhận kết quả này có thể sẽ không 
được từ chối hoặc rút lại. 
(Bóng treo ngang miệng hố - xem Luật 16-2) 
 
2-5. Quy trình tiến hành khi có Nghi ngờ ; 
Tranh chấp và Khiếu nại 
Trong đấu trận, nếu có nghi ngờ hay tranh chấp 
phát sinh giữa các người chơi, một người chơi 
có thể khiếu nại. Nếu không có sẵn người đại 
diện được Uỷ quyền của Ủy ban trong một thời 
gian hợp lý, các người chơi phải tiếp tục trận 
đấu mà không được chậm trễ. Uỷ ban có thể 
xem xét một khiếu nại chỉ khi nó đã được thực 
hiện một cách kịp thời và nếu người chơi đưa 
ra khiếu nại này đã thông báo đối thủ của mình 
tại thời điểm (i) mà ông ấy thực hiện việc khiếu 
nại hoặc muốn một phán quyết luật và (ii) bao 
gồm các sự kiện mà theo đóviệc khiếu nại hoặc 
yêu cầu phán quyết dựa vào. 
 
Một khiếu nại được coi là đã được thực hiện 
một cách kịp thời nếu, khi phát hiện ra tình 
huống dẫn đến khiếu nại, người chơi tuyên bố 
khiếu nại của mình (i) trước khi bất kỳ người 
chơi nào trong trận đấu phát bóng từ khu vực 
phát bóng kế tiếp, hoặc (ii) trong trường hợp đó 
là hố cuối cùng của trận đấu, trước khi tất cả 
các người chơi trong trận đấu rời khỏi khu vực 
gạt bóng, hoặc (iii) khi tình huống dẫn đến khiếu 
nại được phát hiện sau khi tất cả các người 
chơi trong trận đấu đã rời khỏi khu vực gạt 
bong của hố cuối cùng, trước khi kết quả của 
trận đấu được chính thức công bố. 
 
Một khiếu nại liên quan đến một hố trước đó 
trong trận đấu chỉ có thể được xem xét bởi Ủy 
ban nếu nó được dựa trên những sự kiện trước 
đó chưa được biết đến bởi người chơi đưa ra 
khiếu nại và ông đã được cung cấp những 
thông tin sai (Luật 6-2a hoặc 9) bởi đối thủ. 
Những khiếu kiện này phải được thực hiện một 
cách kịp thời. 

 
2-4. Concession of Match, Hole or Next 
Stroke 
A player may concede a match at any time prior 
to the start or conclusion of that match.  
 
A player may concede a hole at any time prior 
to the start or conclusion of that hole.  
 
A player may concede his opponent's 
next stroke at any time, provided the opponent's 
ball is at rest. The opponent is considered to 
have holed out with his next stroke, and the ball 
may be removed by either side.  
 
A concession may not be declined or withdrawn.  
 
(Ball overhanging hole - see Rule 16-2) 
 
2-5. Doubt as to Procedure; Disputes and 
Claims 
In match play, if a doubt or dispute arises 
between the players, a player may make a 
claim. If no duly authorised representative of the 
Committee is available within a reasonable time, 
the players must continue the match without 
delay. The Committee may consider a claim 
only if it has been made in a timely manner and 
if the player making the claim has notified his 
opponent at the time (i) that he is making a 
claim or wants a ruling and (ii) of the facts upon 
which the claim or ruling is to be based.  
 
 
 
A claim is considered to have been made in a 
timely manner if, upon discovery of 
circumstances giving rise to a claim, the player 
makes his claim (i) before any player in the 
match plays from the next teeing ground, or (ii) 
in the case of the last hole of the match, before 
all players in the match leave the putting green, 
or (iii) when the circumstances giving rise to the 
claim are discovered after all the players in the 
match have left the putting green of the final 
hole, before the result of the match has been 
officially announced.  
 
 
A claim relating to a prior hole in the match may 
only be considered by the Committee if it is 
based on facts previously unknown to the player 
making the claim and he had been given wrong 
information (Rules 6-2a or 9) by an opponent. 
Such a claim must be made in a timely manner.  
 
 



 
Một khi các kết quả của các trận đấu đã được 
chính thức công bố, một khiếu nại có thể không 
được xem xét bởi Ủy ban, trừ khi nó được 
chứng minh rằng (i) khiếu nại dựa trên những 
sự kiện mà trước đây chưa được biết đến bởi 
người chơi đưa ra khiếu nại tại thời điểm kết 
quả đã được chính thức công bố, (ii) người chơi 
đưa ra khiếu nại này đã được cung cấp thông 
tin sai bởi đối thủ và (iii) đối thủ biết ông ta đã 
đưa ra thông tin sai. Không có giới hạn về thời 
gian để xem xét một khiếu nại như vậy. 
 
Lưu ý 1: Một người chơi có thể bỏ qua một vi 
phạm của các Điều luật bởi đối thủ của mình 
miễn là không có thoả thuận của hai bên để từ 
bỏ một Điều luật (Luật 1-3). 
 
Lưu ý 2: Trong đấu trận, nếu một người chơi 
nghi ngờ về quyền của mình hoặc về quyết định 
chính xác, ông ấy có thể không được phép 
hoàn thành hố đang chơi với hai quả bóng. 
 
2-6. Mức phạt chung 
Mức phạt cho việc vi phạm một Luật trong thể 
thức đấu trận là thua hố đó trừ khi được quy 
định khác. 

 
Once the result of the match has been officially 
announced, a claim may not be considered by 
the Committee, unless it is satisfied that (i) the 
claim is based on facts which were previously 
unknown to the player making the claim at the 
time the result was officially announced, (ii) the 
player making the claim had been given wrong 
information by an opponent and (iii) the 
opponent knew he was giving wrong 
information. There is no time limit on 
considering such a claim.  
 
Note 1: A player may disregard a breach of the 
Rules by his opponent provided there is no 
agreement by the sides to waive a Rule (Rule 1-
3).  
 
Note 2: In match play, if a player is doubtful of 
his rights or the correct procedure, he may not 
complete the play of the hole with two balls. 
 
 
2-6. General Penalty 
The penalty for a breach of a Rule in match play 
is loss of hole except when otherwise provided. 

 
 

Luật 3 Thi đấu gậy  Rule 3 Stroke Play  

 
3-1. Định nghĩa chung; Người thắng cuộc 
Một “stroke play” - cách chơi tính theo gậy là 
việc người chơi hoàn thành mỗi vòng chơi theo 
qui định và toàn bộ vòng chơi (cả trận) và với 
mỗi vòng thì lưu lại bảng điểm với tổng số gậy 
chơi cho mỗi hố. Mỗi người chơi sẽ là đối thủ 
của tất cả những người còn lại 
 
Người chơi có số gậy it nhất mỗi vòng hoặc cả 
trận sẽ là người chiến thắng tại vòng đó 
Trong trường hợp người chơi có handicap thì 
người chơi có điểm “net” thấp nhất sẽ là người 
chiến thắng trong một vòng hoặc cả trận. 
 
3-2. Không lấy bóng ra khỏi lỗ 
Nếu một người chơi không lấy bóng ra khỏi lỗ 
của bất kỳ hố nào và không sửa lỗi này trước 
cú đánh ở “tee” tiếp theo, trong trường hợp là 
hố cuối cùng của cuộc chơi, thì trước khi bước 
ra khỏi vùng “green” , người chơi sẽ bị loại 
 
3-3. Nghi ngờ về Trình tự 
a. Trình tự 
Trong một trận đấu gậy, nếu người chơi nghi 

 
3-1. General; Winner 
A stroke play competition consists of 
competitors completing each hole of a stipulated 
round or rounds and, for each round, returning a 
score card on which there is a gross score for 
each hole. Each competitor is playing against 
every other competitor in the competition.  
 
The competitor who plays the stipulated round 
or rounds in the fewest strokes is the winner.  
In a handicap competition, the competitor with 
the lowest net score for the stipulated round or 
rounds is the winner. 
 
3-2. Failure to Hole Out 
If a competitor fails to hole out at any hole and 
does not correct his mistake before he makes a 
stroke on the next teeing ground or, in the case 
of the last hole of the round, before he leaves 
the putting green, he is disqualified. 
 
3-3. Doubt as to Procedure 
a. Procedure  
In stroke play, if a competitor is doubtful of his 



ngờ về quyền hoặc trình tự trong quá trình chơi 
1 hố golf, anh ta có thể chơi 2 bóng mà không 
bị phạt. 
Sau khi tình huống nghi ngời đã này sinh và 
trýớc khi hành động tiếp theo được tiếp diễn thì 
người chơi buộc phải công bố với người ghi 
điểm hoặc bạn chơi rằng anh ta dự định sẽ 
dùng 2 bóng và quả bóng mà anh ta sẽ sử dụng 
để tính điểm nếu Luật cho phép. 
Người chơi phải báo cáo lại tình hình với ỦY 
BAN trước khi ghi vào bảng điểm. Nếu không 
làm vậy , người chơi sẽ bị loại. 
 
Lưu ý : Nếu người chơi thực hiện cả 2 hành 
động trước khi đồng ý trường hợp nghi ngờ, thì 
Luật 3-3 sẽ không áp dụng. Điểm số với quả 
bóng đầu tiên sẽ được tính hoặc nếu quả bóng 
đầu không phải là 1 trong những quả bóng đã 
được đánh thì bảng điểm với quả bóng đầu sẽ 
được đầy xuống lần sau, thậm chỉ nếu Luật 
không chấp nhận việc áp dụng cho quả bóng 
đó. Tuy nhiên người chơi sẽ không bị phạt cho 
việc chơi bóng thứ hai và việc phạt gậy sẽ phát 
sinh khi không ghi vào bảng điểm nếu chơi 
bóng đó. 
b. Xác định điểm cho hố 
(i) Nếu quả bóng người chơi lựa chọn để tính 
điểm đã được chơi theo đúng qui tắc thì điểm 
của người chơi sẽ được tính cho đó 
Trường hợp khác thì tính cho trái bóng khác 
nếu luật cho phép  
 
 
(ii) Nếu người chơi không công bố trước quyết 
định của mình khi hoàn thành vòng chơi với hai 
bóng hoặc quả bóng mà anh ta muốn tính điểm, 
thì điểm số sẽ được tính cho quả bóng ban đầu 
miễn là nó được chơi theo đúng luật 
Nếu quả ban đầu không phải là quả bóng đang 
được chơi, thì quả bóng đầu tiên được đưa vào 
cuộc sẽ được tính nếu nó được chơi đúng luật. 
Nếu không, điểm số với trái bóng khác sẽ được 
tính nếu luật cho phép áp dụng thủ tục với trái 
bóng đó. 
 
Ghi chú 1: Nếu người chơi chơi bóng thứ 2 ở 
luật 3-3, những gậy chơi bởi bóng này sẽ không 
được tính và gậy phạt chỉ được tính sau khi bỏ 
qua bóng đó. 
 
 
Lưu ý 2 : Một bóng chơi ở dưới luật 3-3 không 
phải là một bóng tạm thời ở luật 27-2 
 
3-4. Không cấp hành luật 
Nếu người chơi từ chối luật liên quan đến đối 
thủ khách, anh ta bị loại 

rights or the correct procedure during the play of 
a hole, he may, without penalty, complete the 
hole with two balls.  
After the doubtful situation has arisen and 
before taking further action, the competitor must 
announce to his marker or fellow-competitor that 
he intends to play two balls and which ball he 
wishes to count if the Rules permit.  
The competitor must report the facts of the 
situation to the Committee before returning his 
score card. If he fails to do so, he is disqualified. 
 
 
Note: If the competitor takes further action 
before dealing with the doubtful situation, Rule 
3-3 is not applicable. The score with the original 
ball counts or, if the original ball is not one of the 
balls being played, the score with the first ball 
put into play counts, even if the Rules do not 
allow the procedure adopted for that ball. 
However, the competitor incurs no penalty for 
having played a second ball, and any penalty 
strokes incurred solely by playing that ball do 
not count in his score.  
 
b. Determination of Score for Hole 
(i) If the ball that the competitor selected in 
advance to count has been played in 
accordance with the Rules, the score with that 
ball is the competitor's score for the hole. 
Otherwise, the score with the other ball counts if 
the Rules allow the procedure adopted for that 
ball.  
(ii) If the competitor fails to announce in 
advance his decision to complete the hole with 
two balls, or which ball he wishes to count, the 
score with the original ball counts, provided it 
has been played in accordance with the Rules. 
If the original ball is not one of the balls being 
played, the first ball put into play counts, 
provided it has been played in accordance with 
the Rules. Otherwise, the score with the other 
ball counts if the Rules allow the procedure 
adopted for that ball. 
 
Note 1: If a competitor plays a second ball 
under Rule 3-3, thestrokes made after this Rule 
has been invoked with the ball ruled not to count 
and penalty strokes incurred solely by playing 
that ball are disregarded.  
 
Note 2: A second ball played under Rule 3-3 is 
not a provisional ball under Rule 27-2. 
 
3-4. Refusal to Comply with a Rule 
If a competitor refuses to comply with a Rule 
affecting the rights of another competitor, he is 



 
3-5. Mức phạt chung 
Vi phạm một luật trong đầu gậy bị phạt 2 gậy, 
trừ khi có qui định khác 

disqualified. 
3-5. General Penalty 
The penalty for a breach of a Rule in stroke play 
is two strokes except when otherwise provided. 

 
 

Luật 4 Qui định về gậy Rule 4 Clubs 

 
Trường hợp người chơi không chắc chắn về 
việc gậy mình có đúng chuẩn hay không thì nên 
lấy tham vấn từ tổ chức R&A. Nhà sản xuất gậy 
nên gửi các mẫu gậy của mình đến tổ chức 
R&A để kiểm duyệt về các qui chuẩn cho phép 
của gậy theo luật. Mẫu gậy thử này sẽ thuộc 
quyền sử dụng của R&A cho mục đích tham 
khảo sau này. Trong trường hợp nhà sản xuất 
không gửi mẫu gậy hoặc quảng bá và sản xuất 
mà chưa được sự chấp thuận kiểm duyệt mẫu 
của R&A thì coi như gậy không được xác thực 
và chấp thuận theo luật 
 
4-1. Hình dạng và chất liệu của gậy 

a. Thông tin chung 
Gậy của người chơi phải tuân theo quy chuẩn 
của luật và các thông số kỹ thuật khác được đề 
cập trong mục lục II 
Lưu ý: Ủy Ban có thể yêu cầu dựa trên qui định 
của cuộc thi đấu (Luật 33-1) là tất cả các gậy 
driver của người chơi phải có những thông số 
về mẫu mã và độ dốc mặt gậy nằm trong danh 
sách các đầu gậy driver đạt chuẩn theo qui định 
của R&A 
 

b. Sự hao mòn trong sử dụng và thay thế các 
bộ phận của gậy 
Gậy được đạt chuận theo luật vẫn được cho 
phép sử dụng với những sự hao mòn trong quá 
trình sử dụng tạo nên. Bất kì bộ phận nào của 
gậy được thay mới có chủ ý phải đúng theo 
những quy chuẩn về gậy của luật 
 
4-2. Về sự thay đổi các đặc điểm thông số 
gậy khi chơi và sử dụng các vật liệu khác 
trên gậy 

a. Về sự thay đổi các đặc điểm thông số gậy khi 
chơi 
Trong 1 trận đấu có qui định, tất cả các đặc 
điểm thông số của gậy không được thay đổi có 
chủ ý dưới mọi hình thức 
 

b. Sử dựng các vật liệu khác trên gậy 
Không được sử dụng các vật liệu nào để gắn 
trên mặt gậy nhằm mục đích tác động đến sự di 
chuyển của bóng 
 

 
A player in doubt as to the conformity of a club 
should consult the R&A. A manufacturer should 
submit to the R&A a sample of a club to be 
manufactured for a ruling as to whether the club 
conforms with the Rules. The sample becomes 
the property of the R&A for reference purposes. 
If a manufacturer fails to submit a sample or, 
having submitted a sample, fails to await a 
ruling before manufacturing and/or marketing 
the club, the manufacturer assumes the risk of a 
ruling that the club does not conform with the 
Rules. 
 
4-1. Form and Make of Clubs  
General 
The player’s clubs must conform with this Rule 
and the provisions, specifications and 
interpretations set forth in Appendix II. 
Note: The Committee may require, in the 
conditions of a competition (Rule 33-1), that any 
driver the player carries must have a clubhead, 
identified by model and loft, that is named on 
the current List of ConformingDriver Heads 
issued by the R&A. 
 
Wear and Alteration 
 
A club that conforms with the Rules when new 
is deemed to conform after wear through normal 
use. Any part of a club that has been purposely 
altered is regarded as new and must, in its 
altered state, conform with the Rules. 
 
4-2. Playing Characteristics Changed and 
Foreign Material  
 
Playing Characteristics Changed 
 
During a stipulated round, the playing 
characteristics of a club must not be purposely 
changed by adjustment or by any other means. 
 
Foreign Material 
Foreign material must not be applied to the club 
face for the purpose of influencing the 
movement of the ball. 
 



XỬ PHẠT CHO VIỆC MANG GẬY VI PHẠM 
LUẬT 4-1 VÀ 4-2 MẶC DÙ KHÔNG ĐÁNH: 
 
 
Đấu trận - vào cuối hố của việc vi phạm bị phát 
hiện, kết quả trận đấu sẽ được thay đổi bằng 
việc loại bỏ hố mà việc vi phạm xảy ra, tối đa 
mỗi vòng là bỏ 2 hố. 
 
 
Đấu gậy - phạt 2 gậy cho mỗi hố vi phạm; phạt 
tối đa 4 gậy 1 vòng ( 2 gậy tại mỗi 2 hố đầu tiên 
lúc xảy ra vi phạm) 
 
 
 
Đấu gậy và đấu trận - nếu việc vi phạm được 
phát hiện trong khoảng thời gian giữa 2 hố, thì 
việc xử phạt sẽ được tính từ hố tiếp tiếp theo 
 
 
Cho thi đấu bogey và par – xem Lưu ý 1 ở luật 
32-1a 
Cho thể thức stableford – xem Lưu ý 1 ở luật 
32-1b 
 
*Tất cả các gậy vi phạm luật 4-1 và 4-2 phải 
được đưa ra ngoài trận đấu bởi người chơi và 
thông báo với đối thủ của người chơi trong đấu 
trận hoặc người ghi điểm hoặc người chơi khác 
trong đấu gậy ngay lập tức khi phát hiện. Nếu 
người chơi không làm theo chỉ dẫn trên sẽ bị 
hủy kết quả và trực tiếp trút quyền thi đấu. 
 
XỬ PHẠT CHO VIỆC ĐÁNH BÓNG VỚI GẬY 
VI PHẠM LUẬT 4-1 HOẶC 4-2:  
Hủy kết quả và trực tiếp trút quyền thi đấu 
 
4-3. Gậy hư hỏng: sửa chữa và thay thế 

a.  
b. Hư hại trong điều kiện bình thường của sân và 

thi đấu 
Nếu trong 1 trận đấu có qui định, gậy của người 
chơi bị hư hỏng trong điều kiện bình thường 
của sân và thi đấu, người chơi có thể 

(i) (i) sử dụng gậy bị hư hỏng cho phần còn lại 
vòng đấu hoặc 

(ii)  
(iii) (ii) sửa chữa hoặc nhờ sửa chữa gậy mà không 

làm ảnh hưởng quá vô lý đến thời gian tạm 
ngưng khi chơi hoặc 

(iv) (iii) trong trường hợp xảy ra khi gậy không phù 
hợp để tiếp tục chơi, thay thế gậy hư hỏng bằng 
1 cây gậy khác. Việc thay thế không được làm 
ảnh hưởng quá vô lý đến thời gian tạm ngưng 
khi chơi (luật 6-7) và không được mượn bất kỳ 
cây gậy của các người chơi nào đang thi đấu 

PENALTY FOR CARRYING, BUT NOT 
MAKING STROKE WITH, CLUB OR CLUBS IN 
BREACH OF RULE 4-1 or 4-2: 
 
Match play - At the conclusion of the hole at 
which the breach is discovered, the state of the 
match is adjusted by deducting one hole for 
each hole at which a breach occurred; 
maximum deduction per round- Two holes. 
 
Stroke play - Two strokes for each hole at which 
any breach occurred; maximum penalty per 
round - Four strokes (two strokes at each of the 
first two holes at which any breach occurred). 
 
Match play or stroke play - If a breach is 
discovered between the play of two holes, it is 
deemed to have been discovered during play of 
the next hole, and the penalty must be applied 
accordingly. 
 
Bogey and par competitions - See Note 1 to 
Rule 32-1a.  
Stableford competitions - See Note 1 to Rule 
32-1b.  
 
*Any club or clubs carried in breach of Rule 4-1 
or 4-2 must be declared out of play by the 
player to his opponent in match play or his 
marker or a fellow-competitor in stroke play 
immediately upon discovery that a breach has 
occurred. If the player fails to do so, he is 
disqualified. 
 
PENALTY FOR MAKING STROKE WITH CLUB 
IN BREACH OF RULE 4-1 or 4-2: 
Disqualification 
 
4-3. Damaged Clubs: Repair and 
Replacement  
Damage in Normal Course of Play 
 
If, during a stipulated round, a player’s club is 
damaged in the normal course of play, he may: 
 
(i) use the club in its damaged state for the 
remainder of the stipulated round; or 
 
(ii) without unduly delaying play, repair it or have 
it repaired; or 
 
(iii) as an additional option available only if the 
club is unfit for play, replace the damaged club 
with any club. The replacement of a club must 
not unduly delay play (Rule 6-7) and must not 
be made by borrowing any club selected for 
play by any other person playing on the course 



trên sân hoặc ráp các bộ phận gậy trong vòng 
đấu được qui định 
 
XỬ PHẠT CHO VIỆC VI PHẠM LUẬT 4-3a 
Xem việc xử phạt tại luật 4-4a hoặc b và luật 4-
4c. 
 
Lưu ý: Gậy không phù hợp cho thi đấu chi khi bị 
hư hỏng nặng. Ví dụ: thân gậy bị lõm mẻ, bị 
cong nhiều hoặc gãy thành từng mảnh; đầu gậy 
bị lỏng, tách rời hoặc biến dạng; hoặc grip 
không khít. Gậy không được xem là không phù 
hợp cho thi đấu bởi vì góc(lie) hay độ dốc của 
gậy bị thay đổi hoặc đầu gậy bị xước 
 

b.  
c. Hư hỏng khác ngoài điều kiện bình thường của 

sân và thi đấu 
Trong 1 trận đấu có qui định, trường hợp gậy 
của người chơi bị hư hỏng nằm ngoài các điều 
kiện bình thường của sân và thi đấu làm thay 
đổi các đặc điểm của gậy và không đạt qui 
chuẩn nữa, thì gậy này sẽ không được phép sử 
dụng nữa và không được thay đổi bằng gậy 
khác trong vòng đấu. 
 
XỬ PHẠT CHO VIỆC VI PHẠM LUẬT 4-3b:  
Hủy kết quả và trực tiếp trút quyền thi đấu 

d.  
e. Hư hỏng trước trận đấu 

Người chơi có thể sử dụng gậy đã bị hư hỏng 
trước vòng đấu nhưng vẫn phải tuân theo đúng 
qui chuẩn của luật  
Trường hợp gậy bị hư hỏng trước trận đấu có 
thể được sửa chữa trong trận đấu nhưng phải 
bảo đảm các đặc điểm phải theo qui chuẩn và 
tốc độ trận đấu không bị tạm ngưng quá lâu. 
 
XỬ PHẠT CHO VIỆC VI PHẠM LUẬT 4-3c: 
xem việc xử phạt ở luật 4-1 hoặc 4-2 
(tạm ngưng quá lâu vô lý - xem luật 6-7) 
 
4-4. sử dụng tối đa 14 gậy 

a. Việc lựa chọn và bổ sung gậy 
Người chơi không thể bắt đầu 1 trận đấu có qui 
định với hơn 14 gậy trong túi. Người chơi chỉ có 
thể bổ sung them gậy trong trường hợp bắt đầu 
trận đấu với ít hơn 14 gậy và số gậy them vào 
làm tổng số số gậy có lên quá 14. 
 
 
Việc bổ sung gậy không được kéo dài quá lâu 
đến thời gian tạm ngưng ( luật 6-7) và người 
chơi không được bổ sung và không được 
mượn bất kỳ cây gậy của các người chơi nào 
đang thi đấu trên sân hoặc ráp các bộ phận gậy 
trong vòng đấu được qui định 

or by assembling components carried by or for 
the player during the stipulated round. 
 
PENALTY FOR BREACH OF RULE 4-3a: 
See Penalty Statements for Rule 4-4a or b, and 
Rule 4-4c. 
 
Note: A club is unfit for play if it is substantially 
damaged, e.g. the shaft is dented, significantly 
bent or breaks into pieces; the clubhead 
becomes loose, detached or significantly 
deformed; or the grip becomes loose. A club is 
not unfit for play solely because the club’s lie or 
loft has been altered, or the clubhead is 
scratched. 
 
Damage Other Than in Normal Course of Play 
If, during a stipulated round, a player’s club is 
damaged other than in the normal course of 
play rendering it non-conforming or changing its 
playing characteristics, the club must not 
subsequently be used or replaced during the 
round. 
 
 
 
PENALTY FOR BREACH OF RULE 4-3b: 
Disqualification. 
 
Damage Prior to Round 
A player may use a club damaged prior to a 
round, provided the club, in its damaged state, 
conforms with the Rules. 
Damage to a club that occurred prior to a round 
may be repaired during the round, provided the 
playing characteristics are not changed and play 
is not unduly delayed. 
 
PENALTY FOR BREACH OF RULE 4-3c: See 
Penalty Statement for Rule 4-1 or 4-2. 
(Undue delay - see Rule 6-7) 
 
4-4. Maximum of Fourteen Clubs  
Selection and Addition of Clubs 
The player must not start a stipulatedround with 
more than fourteen clubs. He is limited to the 
clubs thus selected for that round, except that if 
he started with fewer than fourteen clubs, he 
may add any number, provided his total number 
does not exceed fourteen. 
 
The addition of a club or clubs must not unduly 
delay play (Rule 6-7) and the player must not 
add or borrow any club selected for play by any 
other person playing on the course or by 
assembling components carried by or for the 
player during the stipulated round. 



 
c. Đồng đội có thể sử dụng chung gậy 

Đồng đội có thể chia sẻ gậy nhưng phải đảm 
bảo tổng số gậy sử dụng bởi người chơi không 
quá 14 gậy. 
XỬ PHẠT CHO VIỆC VI PHẠM LUẬT 4-4a 
hoặc b, cho tất cả các vi phạm quá 14 gậy 
 
Đấu trận - tại cuối hố mà việc vi phạm được 
phát hiện, vòng đấu sẽ được thay đổi bằng 
cách bỏ những hố mà vi phạm xảy ra, số lượng 
hố tối đa bị bỏ là 2 hố trong vòng thi đấu 
 
 
Đấu gậy - phạt 2 gậy mỗi hố mà vi phạm xảy ra, 
phạt tối đa 4 gậy mỗi vòng đấu ( 2 gậy tại mỗi 2 
hố đấu tiên việc vi phạm xảy ra) 
 
 
Đấu trận hoặc đấu gậy- trong trường hợp việc 
vi phạm được phát hiện trong khoảng dừng 
giữa 2 hố, thì sẽ tính là việc vi phạm xảy ra ở hố 
vừa đánh xong, việc xử phạt theo luật 4-4a 
hoặc b sẽ không áp dụng cho hố kế tiếp 
 
Thi đấu bogey và par- xem Lưu ý 1 của luật 32-
1a.  
Thi đấu Stableford – xem Lưu ý 1 của luật 32-
1b 
 

f. Thông báo và xử lý việc đem quá gậy ra khỏi 
trận đấu 
Các gậy được mang theo hay sử dụng vi phạm 
luật 4-3a(iii) hoặc luật 4-4 phải được người chơi 
đem ra khỏi trận đấu và thông báo với đối thủ 
trong đấu trận hoặc người ghi điểm hoặc người 
thi đấu chung trong đấu gậy tức thời ngay khi 
phát hiện vi phạm. Người chơi không được sử 
sụng 1 hay các gậy này cho phần còn lại của 
trận đấu. 
 
XỬ PHẠT CHO VIỆC VI PHẠM LUẬT 4-4c:  
Hủy kết quả và trực tiếp trút quyền thi đấu 

 
Partners May Share Clubs 
Partners may share clubs, provided that the 
total number of clubs carried by the partners so 
sharing does not exceed fourteen.  
PENALTY FOR BREACH OF RULE 4-4a or b, 
REGARDLESS OF NUMBER OF EXCESS 
CLUBS CARRIED: 
Match play - At the conclusion of the hole at 
which the breach is discovered, the state of the 
match is adjusted by deducting one hole for 
each hole at which a breach occurred; 
maximum deduction per round - Two holes. 
 
Stroke play - Two strokes for each hole at which 
any breach occurred; maximum penalty per 
round - Four strokes (two strokes at each of the 
first two holes at which any breach occurred). 
 
Match play or stroke play - If a breach is 
discovered between the play of two holes, it is 
deemed to have been discovered during play of 
the hole just completed, and the penalty for a 
breach of Rule 4-4a or b does not apply to the 
next hole. 
Bogey and par competitions - See Note 1 to 
Rule 32-1a.  
Stableford competitions - See Note 1 to Rule 
32-1b. 
 
Excess Club Declared Out of Play 
 
Any club or clubs carried or used in breach of 
Rule 4-3a(iii) or Rule 4-4 must be declared out 
of play by the player to his opponent in match 
play or his marker or a fellow-competitor in 
stroke play immediately upon discovery that a 
breach has occurred. The player must not use 
the club or clubs for the remainder of the 
stipulated round. 
 
PENALTY FOR BREACH OF RULE 4-4c: 
Disqualification. 

 
 

Luật 5 Bóng Rule 5 The Ball 

 
Trường hợp người chơi không chắc chắn về 
việc bóng mình có đúng chuẩn hay không thì 
nên lấy tham vấn từ tổ chức R&A. Nhà sản xuất 
bóng nên gửi các mẫu bóng của mình đến tổ 
chức R&A để kiểm duyệt về các qui chuẩn cho 
phép của bóng theo luật. Mẫu bóng thử này sẽ 
thuộc quyền sử dụng của R&A cho mục đích 
tham khảo sau này. Trong trường hợp nhà sản 

 
A player in doubt as to the conformity of a ball 
should consult the R&A.A manufacturer should 
submit to the R&A samples of a ball to be 
manufactured for a ruling as to whether the ball 
conforms with the Rules. The samplesbecome 
the property of the R&A for reference purposes. 
If a manufacturer fails to submit samples or, 
having submitted samples, fails to await a ruling 



xuất không gửi mẫu bóng hoặc quảng bá và 
sản xuất mà chưa được sự chấp thuận kiểm 
duyệt mẫu của R&A thì coi như bóng không 
được xác thực và chấp thuận theo luật 
 
5-1. Thông tin chung 
Bóng của người chơi phải theo đúng qui chuẩn 
đã được liệt kê trong phụ lục III 
Lưu ý: Ủy Ban có thể yêu cầu dựa trên qui định 
của cuộc thi đấu (Luật 33-1) là tất cả các bóng 
của người chơi phải có tên trong danh sách các 
loại bóng đạt chuẩn theo qui định của R&A 
 
 
5-2. Sử dựng các vật liệu khác trên bóng 
Bóng của người chơi không được phép sử 
dụng bất kì vật liệu trên bóng với mục đích làm 
thay đổi đặc điểm của bóng 
XỬ PHẠT CHO VIỆC VI PHẠM LUẬT 5-1 hoặc 
5-2: Hủy kết quả và trực tiếp trút quyền thi đấu 
 
5-3. Bóng không phù hợp để thi đấu 
Bóng được xác định là không phù hợp để thi 
đấu khi bị đứt, nứt nhìn rõ rang bằng mắt 
thường hoặc biến dạng. Bóng không được xác 
định là không phù hợp để thi đấu khi bị dính bùn 
hoặc các vật liệu khác trên bóng, bị trầy hay 
tróc sơn hay mất màu. 
Trong trường hợp người chơi có lý do tin rằng 
bóng của mình không phù hợp để chơi trong 
trận đấu, người chơi có thể nhấc bóng lên mà 
không bị phạt để kiểm tra xem bóng của mình 
có còn phù hợp để chơi hay không.  
Trước khi nhấc bóng lên, người chơi phải thông 
báo ư định của mình đến người cùng chơi trong 
đấu gậy hoặc người ghi điểm hoặc đấu thủ 
trong đấu trận và đánh dấu lại điểm rơi của 
bóng. Người chơi sau đó có thể nhặt bóng lên 
để kiểm tra và cho phép người cùng chơi, đối 
thủ, hoặc người ghi điểm kiểm tra bóng cùng 
với quá trính nhặt bóng. Bóng sẽ không được 
phép lau trong quá trình lấy lên theo luật 5-3. 
 
Trong trường hợp người chơi không chấp hành 
theo thủ tục này hoặc người chơi nhấc bóng lên 
mà không có lý do hợp lý về việc kiểm tra bóng 
phù hợp cho thi đấu hay không thì người chơi 
sẽ bị xử phạt 1 gậy. 
 
Trong trường hợp bóng được xác định là không 
phù hợp để thi đấu nữa, người chơi có thể thay 
thế bằng 1 bóng khác đặt lên chỗ bóng cần 
được thay thế. Bóng cũ phải được thay thế. 
Trong trường hợp người chơi đổi bóng khi 
không được cho phép và sử dụng bóng này để 
đánh thì người chơi sẽ bị xử phạt theo luật 5-3, 
nhưng sẽ không bị phạt thêm theo luật này 

before manufacturing and/or marketing the ball, 
the manufacturer assumes the risk of aruling 
that the ball does not conform with the Rules.  
 
 
5-1. General 
The ball the player plays must conform to the 
requirements specified inAppendix III. 
Note:The Committee may require, in the 
conditions of a competition (Rule 33-1), that the 
ball the player plays must be named on the 
current List of Conforming Golf Balls issued by 
the R&A. 
 
5-2. Foreign Material 
The ball the player plays must not have foreign 
material applied to it for the purpose of changing 
its playing characteristics. 
PENALTY FOR BREACH OF RULE 5-1 or 5-2: 
Disqualification. 
 
5-3. Ball Unfit for Play 
A ball is unfit for play if it is visibly cut, cracked 
or out of shape. A ball is not unfit for play solely 
because mud or other materials adhere to it, its 
surface is scratched or scraped or its paint is 
damaged or discoloured. 
If a player has reason to believe his ball has 
become unfit for play during play of the hole 
being played, he may lift the ball, without 
penalty, to determine whether it is unfit. 
 
 
Before lifting the ball, the player must announce 
his intention to his opponent in match play or his 
marker or a fellow-competitor in stroke play and 
mark the position of the ball. He may then lift 
and examine it, provided that he gives his 
opponent, marker or fellow-competitor an 
opportunity to examine the ball and observe the 
lifting and replacement. The ball must not be 
cleaned when lifted under Rule 5-3. 
 
If the player fails to comply with all or any part of 
this procedure, or if he lifts the ball without 
having reason to believe that it has become 
unfit for play during play of the hole being 
played, he incurs a penalty of one stroke.  
 
If it is determined that the ball has become unfit 
for play during play of thehole being played, the 
player may substitute another ball, placing it on 
the spot where the original ball lay. Otherwise, 
the original ball must be replaced. If a player 
substitutes a ball when not permitted and makes 
a stroke at the wrongly substituted ball, he 
incurs the general penalty for a breach of Rule 



hoặc luật 15-2. 
 
Trong trường hợp bóng bị bể thành từng mảnh 
của kết quả cho 1 cú đánh thì cú đánh này sẽ 
được hủy và người chơi sẽ đánh lại từ điểm 
gần nhất có thể nơi bóng cũ được đánh ( xem 
luật 20-5) 
 
XỬ PHẠT CHO VIỆC VI PHẠM LUẬT 5-3: 
Đấu trận - thua hố; Đấu gậy - phạt 2 gậy. 
 
*Trong trường hợp người chơi bị phạt theo luật 
5-3, thì sẽ không bị phạt thêm gậy theo luật này. 
 
 
Lưu ý 1: nếu người cùng chơi, người ghi điểm 
hay đối thủ muốn tranh luận về việc phù hợp 
của bóng thì anh ấy phải làm việc này trước khi 
người chơi đánh quả bóng khác. 
Lưu ý 2: trong trường hợp chỗ đặt bóng mới bị 
thay đổi, xem luật 20-3b. (chùi bóng nhặt lên 
trong green hoặc các trường hợp khác - xem 
luật 21) 

5-3, but there is no additional penalty under this 
Rule or Rule 15-2. 
If a ball breaks into pieces as a result of a 
stroke, the stroke is cancelled and the player 
must play a ball, without penalty, as nearly as 
possible at the spot from which the original ball 
was played (see Rule 20-5). 
 
PENALTY FOR BREACH OF RULE 5-3: 
Match play - Loss of hole; Stroke play - Two 
strokes. 
*If a player incurs the general penalty for a 
breach of Rule 5-3, there is no additional 
penalty under this Rule. 
 
Note 1: If the opponent, marker or fellow-
competitor wishes to dispute a claim of 
unfitness, he must do so before the player plays 
another ball. 
Note 2: If the original lie of a ball to be placed or 
replaced has been altered, see Rule 20-3b. 
(Cleaning ball lifted from putting green or under 
any other Rule - see Rule 21) 
 

 
 

Luật 6 Người chơi/ Đấu thủ Rule 6 The Player 

 
6-1. Luật  
Người chơi và người caddie của mình chịu 
trách nhiệm cho sự hiểu biết về Luật gôn. Trong 
suốt một vòng quy định, bất kỳ sự vi phạm Luật 
nào của người caddie của mình, chính người 
chơi là người phải chịu phạt theo luật được áp  
dụng. 
6-2. Đấu điểm Handicap  
a. Đấu lỗ 
Trước khi bắt đầu trận đấu điểm handicap, các 
đấu thủ phải xác định điểm handicap riêng của 
họ. Nếu một người chơi nào đó khi bắt đầu trận 
đấu tuyên bố điểm handicap của mình cao hơn 
điểm handicap thật sự và điều làm ảnh hưởng 
đến số cú đánh được cho và nhận của người 
chơi, người chơi đó sẽ bị loại; ngược lại, người 
chơi sẽ phải thi đấu theo điểm handicap đã 
tuyên bố. 
 
b. Đấu gậy 
Trong bất kỳ trận đấu điểm handicap nào, đấu 
thủ phải bảo đảm rằng điểm handicap của họ 
được ghi lại trên phiếu ghi điểm trước khi nó 
được trả lại cho Ủy ban. Nếu không có điểm 
handicap nào được ghi lại trên phiếu ghi điểm 
của người chơi trước khi nó được trả lại (Luật 
6-6b), hoặc nếu số điểm handicap được ghi lại 

 
6-1. Rules 
The player and his caddie are responsible for 
knowing the Rules. During a stipulated round, 
for any breach of a Rule by his caddie, the 
player incurs the applicable penalty. 
 
 
6-2. Handicap 
a. Match Play 
Before starting a match in a handicap 
competition, the players should determine from 
one another their respective handicaps. If a 
player begins a match having declared a 
handicap higher than that to which he is entitled 
and this affects the number of strokes given or 
received, he is disqualified; otherwise, the 
player must play off the declared handicap. 
 
 
b. Stroke Play 
In any round of a handicap competition, the 
competitor must ensure that his handicap is 
recorded on his score card before it is returned 
to the Committee. If no handicap is recorded on 
his score card before it is returned (Rule 6-6b), 
or if the recorded handicap is higher than that to 
which he is entitled and this affects the number 



cao hơn điểm handicap thực và việc này làm  
ảnh hưởng đến số cú đánh được nhận, đấu thủ 
đó bị loại trong trận đấu điểm handicap; nếu 
không, giữ nguyên số điểm. 
 
Ghi chú: trách nhiệm của người chơi là phải biết 
các đường gôn mà tại đó họ sẽ cho hoặc nhận 
các cú đánh trong thi đấu có điểm handicap. 
 
6-3. Thời gian phát bóng và xếp nhóm 
a. Thời gian phát bóng 
Người chơi phải bắt đầu vào thời điểm do Ủy 
ban quy định  
 
XỬ PHẠT CHO VIỆC VI PHẠM LUẬT 6-3a 
Nếu người chơi đến điểm xuất phát và sẵn 
sàng để đánh sau thời điểm xuất phát trong 
vòng 5 phút, anh ta sẽ bị phạt thua lỗ đầu cho 
đấu lỗ và 02 gậy trong lỗ đầu tiên cho đấu gậy.  
 
 
Nếu không thì, XỬ PHẠT CHO VIỆC VI PHẠM 
LUẬT này là Hủy kết quả và trực tiếp trút quyền 
thi đấu. 
 
Trong thi đấu Bogey & par: xem Lưu ý 2 phần 
Luật 32-1a 
Trong thi đấu Stable: xem Lưu ý 2 phần Luật 
32-1b 
 
Trường hợp ngoại lệ: Nơi mà Ủy ban xác định 
trong hoàn cảnh ngoại lệ làm cản trở người 
chơi xuất phát đúng giờ thì không bị phạt. 
 
 
b. Xếp nhóm  
Trong đấu gậy, đấu thủ sẽ phải đấu đến hết 
vòng theo nhóm do Ủy ban sắp xếp trừ khi có 
sự thay đổi mà Ủy ban ủy quyền hoặc phê 
chuẩn. 
 
XỬ PHẠT DO VI PHẠM LUẬT 6-3b:  
Hủy kết quả và trực tiếp trút quyền thi đấu 
 
(Bóng giỏi nhất và đấu Bốn-bóng - xem Luật 30-
3a và 31-2) 
 
6-4. Caddie 
Người chơi có thể được hỗ trợ bởi caddie, 
nhưng người chơi mỗi lần chỉ được có một 
caddie đi kèm. 
XỬ PHẠT DO VI PHẠM LUẬT 6-4,  
Đấu lỗ - nếu phát hiện vi phạm khi kết thúc lỗ 
gôn thì kết quả của trận đấu sẽ được điều chỉnh 
bằng cách trừ đi một lỗ đối với những lỗ đã 
từng xảy ra vi phạm; mức trừ tối đa mỗi vòng: 
Hai lỗ 

of strokes received, he is disqualified from the 
handicap competition; otherwise, the score 
stands. 
 
 
Note: It is the player’s responsibility to know the 
holes at which handicap strokes are to be given 
or received. 
 
6-3. Time of Starting and Groups  
a. Time of Starting 
The player must start at the time established by 
the Committee. 
 
PENALTY FOR BREACH OF RULE 6-3a:  
If the player arrives at his starting point, ready to 
play, within five minutes after his starting time, 
the penalty for failure to start on time is loss of 
the first hole in match play or two strokes at the 
first hole in stroke play.  
 
Otherwise, the penalty for breach of this Rule is 
disqualification. 
 
 
Bogey and par competitions - See Note 2 to 
Rule 32-1a.  
Stableford competitions - See Note 2 to Rule 
32-1b. 
 
Exception: Where the Committee determines 
that exceptional circumstances have prevented 
a player from starting on time, there is no 
penalty.  
 
b. Groups 
In stroke play, the competitor must remain 
throughout the round in the group arranged by 
the Committee, unless the Committee 
authorises or ratifies a change. 
 
PENALTY FOR BREACH OF RULE 6-3b: 
 Disqualification. 
 
(Best-ball and four-ball play - see Rules 30-3a 
and 31-2) 
 
6-4. Caddie 
The player may be assisted by a caddie, but he 
is limited to only one caddie at any one time. 
 
PENALTY FOR BREACH OF RULE 6-4: 
Match play - At the conclusion of the hole at 
which the breach is discovered, the state of the 
match is adjusted by deducting one hole for 
each hole at which a breach occurred; 
maximum deduction per round - Two holes. 



 
Đấu gậy - mỗi lỗ xảy ra phạm luật phạt hai cú 
đánh; mức phạt tối đa mỗi vòng là: Bốn cú đánh 
 
 
 
Đấu lỗ hoặc gậy - khi xảy ra vi phạm trong trận 
giữa hai lỗ gôn, mức phạt sẽ được áp dụng cho 
lỗ kế tiếp.  
 
 
 
Thi đấu Bogey và Par - phạt giống như trong 
đấu lỗ. 
Đấu Stableford - xem chú ý 2 của Luật 32-1b 
Ghi chú: trong điều kiện của một trận đấu (Luật 
33-1)  
*Người chơi khi có nhiều hơn một caddie đi 
kèm phải biết rằng mình đã phạm Luật này phải 
nhanh chóng phát hiện ra là mình đã mắc lỗi và 
bảo đảm rằng mình không được có hơn một 
caddie đi cùng trong suốt phần còn lại của một 
vòng quy định. Nếu không đấu thủ sẽ bị loại. 
 
Ghi chú: Ủy ban có thể nghiêm cấm việc sử 
dụng caddie hay hạn chế việc chọn caddie 
riêng.  
 
 
6-5. Bóng  
Người chơi có trách nhiệm chọn bóng đúng quy 
cách. Người chơi cần đánh dấu riêng cho bóng 
của mình. 
 
6-6. Tính điểm trong đấu gậy 
a. Ghi điểm 
Sau mỗi lỗ người tính điểm nên kiểm tra điểm 
cùng với đấu thủ và ghi lại điểm. Sau khi đánh 
xong vòng đấu người tính điểm phải ký vào 
phiếu ghi điểm và đưa cho đấu thủ. Nếu có 
nhiều người tính điểm cùng ghi điểm, mỗi người  
phải ký vào phần do mình phụ trách. 
 
 
b. Ký tên và nộp phiếu ghi điểm 
Sau khi đánh xong vòng đấu, đấu thủ nên kiểm 
tra số điểm của mình cho mỗi lỗ gôn và giải 
quyết bất kỳ vướng mắc nào với Ủy ban. Đấu 
thủ phải đảm bảo rằng (những) người tính điểm 
đã ký vào phiếu của mình, sau đó ký tên và nộp  
lại cho Ủy ban càng sớm càng tốt. 
 
 
XỬ PHẠT CHO VIỆC VI PHẠM LUẬT 6-6b: 
Hủy kết quả và trực tiếp trút quyền thi đấu 
 
c. Sửa phiếu ghi điểm  

 
Stroke play - Two strokes for each hole at which 
any breach occurred; maximum penalty per 
round - Four strokes (two strokes at each of the 
first two holes at which any breach occurred). 
 
Match play or stroke play - If a breach is 
discovered between the play of two holes, it is 
deemed to have been discovered during play of 
the next hole, and the penalty must be applied 
accordingly. 
 
Bogey and par competitions - See Note 1 to 
Rule 32-1a.  
Stableford competitions - See Note 1 to Rule 
32-1b. 
 
*A player having more than one caddie in 
breach of this Rule must immediately upon 
discovery that a breach has occurred ensure 
that he has no more than one caddie at any one 
time during the remainder of the stipulated 
round. Otherwise, the player is disqualified. 
 
Note: The Committee may, in the conditions of a 
competition (Rule 33-1), prohibit the use of 
caddies or restrict a player in his choice of 
caddie. 
 
6-5. Ball 
The responsibility for playing the proper ball 
rests with the player. Each player should put an 
identification mark on his ball.  
 
6-6. Scoring in Stroke Play  
a. Recording Scores 
After each hole the marker should check the 
score with the competitor and record it. On 
completion of the round the marker must sign 
the score card and hand it to the competitor. If 
more than one marker records the scores, each 
must sign for the part for which he is 
responsible. 
 
b. Signing and Returning Score Card 
After completion of the round, the competitor 
should check his score for each hole and settle 
any doubtful points with the Committee. He 
must ensure that the marker or markers have 
signed the score card, sign the score card 
himself and return it to the Committee as soon 
as possible. 
 
PENALTY FOR BREACH OF RULE 6-6b: 
Disqualification. 
 
c. Alteration of Score Card 



Không được chỉnh sửa trên phiếu ghi điểm sau 
khi đấu thủ đã nộp lại cho Ủy ban. 
 
 
d. Tính điểm lỗ sai 
Đấu thủ có trách nhiệm về sự chính xác của 
điểm ghi trên phiếu ghi điểm của mình cho từng 
lỗ. Nếu đấu thủ khai báo số cú đánh trên bất kỳ 
lỗ nào thấp hơn con số thực tế, đấu thủ đó sẽ bị 
loại. Nếu đấu thủ khai báo số cú đánh cho bất 
kỳ lỗ nào cao hơn thực tế, thì số điểm khai báo 
sẽ được tính. 
Lưu ý 1: Ủy ban chịu trách nhiệm về việc cộng 
và áp dụng điểm handicap lệch ghi trên phiếu 
ghi điểm - xem Luật 33-5. 
 
 
Lưu ý 2: trong đấu gậy 4-bóng, cũng xem Luật 
31-4 và -7a. 
 
6-7. Cố tình kéo dài trận đấu; chơi chậm 
Người chơi phải chơi bóng mà không được cố 
tình trì hoãn cuộc chơi và tuân thủ các chỉ dẫn 
về tốc độ mà Ủy ban đặt ra.  
Trong khoảng thời gian từ lúc đánh xong một lỗ 
đến đến lúc phát bóng ở khu phát bóng kế tiếp, 
người chơi không được cố tình trì hoãn cuộc 
đấu. 
 
XỬ PHẠT CHO VIỆC VI PHẠM LUẬT 6-7: 
Đấu lỗ - thua lỗ đó;  
Đấu gậy - phạt hai cú đánh. 
Các trận đấu Bogey và Par - xem Lưu ý 3 của 
Luật 32-1a. 
Các trận đấu Stableford - xem Lưu ý 3 Luật 32-
1b. 
Liên tục vi phạm - Hủy kết quả và trực tiếp trút 
quyền thi đấu 
 
Lưu ý 1: nếu đấu thủ cố tình trì hoãn cuộc chơi 
giữa các lỗ, đấu thủ làm chậm trận đấu ở lỗ kế 
tiếp và, ngoại trừ đấu Bogey, Par và Stableford 
(xem Luật 32), đấu thủ phải chịu phạt ỡ lỗ sau 
này. 
 
Lưu ý 2: để tránh tình trạng chơi chậm, trong 
điều kiện thi đấu (Luật 33-1), Ủy ban có thể ra 
các chỉ dẫn về tốc độ đánh bao gồm khoản thời 
gian tối đa để hoàn tất một vòng quy định, một 
lỗ gôn hoặc cú đánh. 
 
 
Trong thi đấu đối kháng, với trường hợp như 
thế Ủy ban có thể sửa đổi hình thức phạt do vi 
phạm Luật này như sau: 
 
Vi phạm lần thứ nhất - thua một lỗ 

No alteration may be made on a score card 
after the competitor has returned it to the 
Committee. 
 
d. Wrong Score for Hole 
The competitor is responsible for the 
correctness of the score recorded for each hole 
on his score card. If he returns a score for any 
hole lower than actually taken, he is disqualified. 
If he returns a score for any hole higher than 
actually taken, the score as returned stands. 
 
Note 1: The Committee is responsible for the 
addition of scores and application of the 
handicap recorded on the score card - see Rule 
33-5. 
 
Note 2: In four-ball stroke play, see also Rules 
31-3 and 31-7a. 
 
6-7. Undue Delay; Slow Play 
The player must play without undue delay and 
in accordance with any pace of play guidelines 
that the Committee may establish. Between 
completion of a hole and playing from the next 
teeing ground, the player must not unduly delay 
play. 
 
 
PENALTY FOR BREACH OF RULE 6-7: 
Match play - Loss of hole;  
Stroke play - Two strokes.  
Bogey and par competitions - See Note 2 to 
Rule 32-1a.  
Stableford competitions - See Note 2 to Rule 
32-1b. 
For subsequent offence - Disqualification. 
 
 
Note 1: If the player unduly delays play between 
holes, he is delaying the play of the next hole 
and, except for bogey, par and Stableford 
competitions (see Rule 32), the penalty applies 
to that hole. 
 
Note 2: For the purpose of preventing slow play, 
the Committee may, in the conditions of a 
competition (Rule 33-1), establish pace of play 
guidelines including maximum periods of time 
allowed to complete a stipulated round, a hole 
or a stroke. 
 
In match play, the Committee may, in such a 
condition, modify the penalty for a breach of this 
Rule as follows: 
 
First offence - Loss of hole;  



Vi phạm lần thứ hai - thua một lỗ 
Vi phạm liên tục - Hủy kết quả và trực tiếp trút 
quyền thi đấu 
 
Chỉ trong đấu gậy, với trường hợp như thế Ủy 
ban có thể sửa đổi hình thức phạt do vi phạm 
Luật này như sau: 
 
Vi phạm lần thứ nhất - một cú đánh 
Vi phạm lần thứ hai - hai cú đánh 
Vi phạm liên tục - Hủy kết quả và trực tiếp trút 
quyền thi đấu 
 
6-8. Ngừng - Tiếp tục trận đấu 
 
a. Khi được phép 
Người chơi không được ngừng trận đấu trừ khi: 
(i) Ủy ban tạm hoãn cuộc chơi; 
(ii) Khi người chơi thấy có nguy cơ sét đánh; 
(iii) Người chơi đang xin Ủy ban giải quyết thắc 
mắc hoặc tranh chấp (xem Luật 2-5 và 34-3); 
hoặc 
(iv) Các lý do chính đáng khác như bị bệnh đột 
xuất. 
 
Thời tiết xấu không phải là lý do chính đáng để 
ngừng trận đấu. 
 
Nếu đấu thủ muốn ngừng trận đấu khi không có 
sự cho phép cụ thể nào từ Ủy ban, đấu thủ phải 
nhanh chóng báo cho Ủy ban biết ngay. Nếu 
người chơi làm như thế và Ủy ban nhận thấy lý 
do chính đáng thì đấu thủ không bị phạt. Nếu 
không, đấu thủ bị loại. 
 
Trường hợp ngoại lệ trong đấu lỗ: các đấu thủ 
thỏa thuận ngừng trận đấu lỗ sẽ không bị loại, 
trừ khi trận đấu bị kéo dài do làm như vậy.  
 
Ghi chú: ra khỏi sân gôn không phải là ngừng 
thi đấu. 
 
b. Trình tự khi Ủy ban tạm đình chỉ trận đấu  
Khi trận đấu được Ủy ban đình chỉ, nếu các 
người chơi trong một trận đấu hoặc nhóm đấu 
đang thi đấu giữa hai lỗ, họ không được tiếp tục 
thi đấu lại cho đến khi Ủy ban có quyết định cho 
trận đấu được tiếp tục. Nếu họ đang tiến hành 
lượt đánh bóng tới lỗ họ có thể dừng ngay hoặc 
tiếp tục đánh xong lỗ đó với điều kiện họ không 
được làm trì hõan trận đấu. Nếu họ chọn tiếp 
tục đánh lỗ đó, họ được quyền ngừng trận đấu 
trước khi kết thúc lỗ đó. Trong bất kỳ  
trường hợp nào, trận đấu phải được ngừng lại 
sau khi lỗ gôn được kết thúc. 
Đấu thủ phải tiếp tục trận đấu khi Ủy ban có 
lệnh cho trận đấu tiếp tục. 

Second offence - Loss of hole; 
For subsequent offence - Disqualification. 
 
 
In stroke play, the Committee may, in such a 
condition, modify the penalty for a breach of this 
Rule as follows: 
 
First offence - One stroke;  
Second offence - Two strokes; 
For subsequent offence - Disqualification. 
 
 
6-8. Discontinuance of Play; Resumption of 
Play  
a. When Permitted 
The player must not discontinue play unless:  
(i) the Committee has suspended play; 
(ii) he believes there is danger from lightning; 
(iii) he is seeking a decision from the Committee 
on a doubtful or disputed point (see Rules 2-5 
and 34-3); or 
(iv) there is some other good reason such as 
sudden illness. 
 
Bad weather is not of itself a good reason for 
discontinuing play. 
 
If the player discontinues play without specific 
permission from the Committee, he must report 
to the Committee as soon as practicable. If he 
does so and the Committee considers his 
reason satisfactory, there is no penalty. 
Otherwise, the player is disqualified. 
 
Exception in match play: Players discontinuing 
match play by agreement are not subject to 
disqualification, unless by so doing the 
competition is delayed. 
Note: Leaving the course does not of itself 
constitute discontinuance of play. 
 
b. Procedure When Play Suspended by 
Committee 
When play is suspended by the Committee, if 
the players in a match or group are between the 
play of two holes, they must not resume play 
until the Committee has ordered a resumption of 
play. If they have started play of a hole, they 
may discontinue play immediately or continue 
play of the hole, provided they do so without 
delay. If the players choose to continue play of 
the hole, they are permitted to discontinue play 
before completing it. In any case, play must be 
discontinued after the hole is completed. 
The players must resume play when the 
Committee has ordered a resumption of play. 



XỬ PHẠT CHO VIỆC VI PHẠM LUẬT 6-8b: 
Hủy kết quả và trực tiếp trút quyền thi đấu 
 
Ghi chú: Ủy ban có thể quy định trong điều kiện 
thi đấu (Luật 33-1) các tình huống nguy hiểm có 
nguy cớ xảy ra, thi đấu phải được ngừng tức 
khắc ngay sau khi Ủy ban tuyên bố đình chỉ trận 
đấu. Nếu người chơi không ngừng trận đấu 
ngay, người chơi sẽ bị loại trừ khi có tình huống 
cho phép miễn trừ việc xử phạt nhý quy ðịnh 
trong Luật 33-7. 
 
c. Nhặt bóng khi ngừng trận đấu  
Khi đấu thủ ngừng trận đấu trong một lượt đánh 
bóng tới lỗ theo Luật 6-8a, đấu thủ có thể nhấc 
bóng lên mà không bị phạt chỉ khi Ủy ban ra 
lệnh tạm dừng trận đấu hoặc có lý do chính 
đáng để nhấc nó lên. Trước khi nhấc bóng lên 
đấu thủ phải đánh dấu bóng vào vị trí của nó. 
Nếu đấu thủ ngừng trận đấu và nhấc trái bóng 
lên mà không có sự cho phép cụ thể nào từ Ủy 
ban, đấu thủ trình bày việc nhấc bóng lên khi 
báo cáo cho Ủy ban (Luật 6-8a). 
Nếu đấu thủ nhấc bóng mà không có lý do 
chính đáng, không đánh dấu bóng trước khi 
nhấc bóng lên hoặc không báo cáo về việc nhấc 
bóng, đấu thủ bị phạt một cú đánh. 
 
d. Trình tự khi bắt đầu lại trận đấu  
Trận đấu phải được bắt đầu lại tại nơi nó bị 
ngừng, ngay cả khi trận đấu được phép tiếp tục 
vào ngày kế tiếp. Cho dù trước hay trong khi 
trận đấu được tiếp tục lại đấu thủ phải thực hiện 
như sau: 
(i) nếu đấu thủ đã nhấc bóng lên, với điều kiện 
đấu thủ được cho phép nhấc bóng lên theo Luật 
6-8c, phải đặt trái bóng ở vị trí mà trái bóng đầu 
tiên được nhấc lên. Nếu không, trái bóng đầu  
tiên phải được đặt tại vị trí mà nó được nhấc 
lên; 
(ii) nếu người chơi được phép nhặt bóng lên 
theo Luật 6-8c mà chưa làm như thế, người 
chơi có thể nhấc, lau chùi và đặt lại bóng, hoặc 
thay thế một trái bóng ở vị trí mà trái bóng đầu 
tiên được nhấc lên. Trước khi nhấc bóng lên, 
người chơi phải đánh dấu vị trí của nó; hoặc 
 
(iii) nếu trái bóng hoặc dấu bóng của người chơi 
di chuyển (kể cả do gió hoặc nước) khi trận đấu 
đang ngừng, bóng hoặc dấu bóng có thể được 
đặt tại vị trí mà trái bóng đầu tiên hoặc dấu 
bóng bị di chuyển. 
 
Ghi chú: nếu tại vị trí trái bóng dự định sẽ được 
đặt không thể xác định được, nó phải được đặt 
tại một điểm được  
ước tính. Những điều khoản của Luật 20-3c 

PENALTY FOR BREACH OF RULE 6-8b: 
Disqualification. 
 
Note: The Committee may provide, in the 
conditions of a competition (Rule 33-1), that in 
potentially dangerous situations play must be 
discontinued immediately following a 
suspension of play by the Committee. If a player 
fails to discontinue play immediately, he is 
disqualified, unless circumstances warrant 
waiving the penalty as provided in Rule 33-7. 
 
c. Lifting Ball When Play Discontinued 
When a player discontinues play of a hole under 
Rule 6-8a, he may lift his ball, without penalty, 
only if the Committee has suspended play or 
there is a good reason to lift it. Before lifting the 
ball the player must mark its position. If the 
player discontinues play and lifts his ball without 
specific permission from the Committee, he 
must, when reporting to the Committee (Rule 6-
8a), report the lifting of the ball. 
 
If the player lifts the ball without a good reason 
to do so, fails to mark the position of the ball 
before lifting it or fails to report the lifting of the 
ball, he incurs a penalty of one stroke. 
 
d. Procedure When Play Resumed 
Play must be resumed from where it was 
discontinued, even if resumption occurs on a 
subsequent day. The player must, either before 
or when play is resumed, proceed as follows: 
 
(i) if the player has lifted the ball, he must, 
provided he was entitled to lift it under Rule 6-
8c, place the original ball or a substituted ball on 
the spot from which the original ball was lifted. 
Otherwise, the original ball must be replaced; 
 
(ii) if the player has not lifted his ball, he may, 
provided he was entitled to lift it under Rule 6-
8c, lift, clean and replace the ball, or substitute a 
ball, on the spot from which the original ball was 
lifted. Before lifting the ball he must mark its 
position; or 
 
(iii) if the player’s ball or ball-marker is moved 
(including by wind or water) while play is 
discontinued, a ball or ball-marker must be 
placed on the spot from which the original ball 
or ball-marker was moved. 
 
Note: If the spot where the ball is to be placed is 
impossible to determine, it must be estimated 
and the ball placed on the estimated spot. The 
provisions of Rule 20-3c do not apply. 



không được áp dụng. 
XỬ PHẠT CHO VIỆC VI PHẠM LUẬT 6-8 c 
hoặc d: Đấu lỗ - thua lỗ đó; Đấu gậy - phạt hai 
cú đánh. 
 
* Nếu đấu thủ chịu mức phạt chung do vi phạm 
Luật 6-8d, thì sẽ không có bất kỳ mức phạt bổ 
sung nào được áp dụng theo Luật 6-8c. 

 
PENALTY FOR BREACH OF RULE 6-8d: 
Match play - Loss of hole; Stroke play - Two 
strokes. 
 
*If a player incurs the general penalty for a 
breach of Rule 6-8d, there is no additional 
penalty under Rule 6-8c. 

 
 

Luật 7 Đánh tập Rule 7 Practice 

 
7-1. Trước hoặc giữa các vòng đấu 
a. Đấu lỗ 
Vào bất cứ ngày nào trong một cuộc đấu lỗ, đấu 
thủ có thể luyện tập trên sân đấu trước một 
vòng đấu. 
 
b. Đấu gậy 
Vào bất kỳ ngày nào trước một vòng hoặc trong 
trận đấu quyết định (play off) của đấu gậy, đấu 
thủ không được quyền luyện tập trên sân đấu 
hoặc kiểm tra bất kỳ bề mặt của khu lỗ gôn nào 
trên sân bằng cách lăn một trái bóng, hay làm 
xù xì, hoặc cào tay bề mặt của nó. 
 
Khi hai hoặc nhiều vòng của một trận đấu gậy 
chuẩn bị được đánh vào nhiều ngày kế tiếp 
nhau, đấu thủ không được phép luyện tập giữa 
các vòng thi đấu tại bất cứ phần nào chưa đấu 
trên sân đấu, hoặc thử nghiệm bề mặt của bất 
kỳ khu lỗ gôn nào của sân bằng cách lăn một 
trái bóng, làm xù xì hoặc cào tay bề mặt của nó. 
 
Ngoại lệ: việc luyện tập đẩy hoặc đánh bóng 
bổng có thể được cho phép tại hoặc gần khu 
phát bóng đầu tiên trước khi bắt đấu một vòng 
hoặc trong trận đấu quyết định (play off). 
XỬ PHẠT CHO VIỆC VI PHẠM LUẬT 7-1 b: 
Hủy kết quả và trực tiếp trút quyền thi đấu 
 
Ghi chú: trong điều kiện của một trận đấu (Luật 
33-1), ỦY BAN có thể nghiêm cấm việc tập 
luyện trên sân thi đấu vào bất kỳ ngày diễn ra 
trận đấu lỗ nào hoặc cho phép tập luyện trên 
sân đấu hay một phần sân (Luật 33-2c) vào bất 
kỳ ngày nào hoặc giữa các vòng thi đấu gậy. 
 
 
7-2. Trong suốt vòng đấu 
Gôn thủ không được thực hiện các cú đánh thử 
trong suốt lượt đánh tới lỗ gôn. 
 
Giữa hai lượt đánh bóng tới lỗ, gôn thủ không 
được thực hiện các cú đánh thử, ngoại trừ gôn 

 
7-1. Before or Between Rounds  
a. Match Play 
On any day of a match play competition, a 
player may practise on the competition course 
before a round. 
 
b. Stroke Play 
Before a round or play-off on any day of a 
stroke play competition, a competitor must not 
practise on the competition course or test the 
surface of any putting green on the course by 
rolling a ball or roughening or scraping the 
surface. 
 
When two or more rounds of a stroke play 
competition are to be played over consecutive 
days, a competitor must not practise between 
those rounds on any competition course 
remaining to be played, or test the surface of 
any putting green on such course by rolling a 
ball or roughening or scraping the surface. 
 
Exception: Practice putting or chipping on or 
near the first teeing ground or any practice area 
before starting a round or play-off is permitted. 
 
PENALTY FOR BREACH OF RULE 7-1b: 
Disqualification. 
 
Note: The Committee may, in the conditions of a 
competition (Rule 33-1), prohibit practice on the 
competition course on any day of a match play 
competition or permit practice on the 
competition course or part of the course (Rule 
33-2c) on any day of or between rounds of a 
stroke play competition. 
 
7-2. During Round 
A player must not make a practice stroke during 
play of a hole. 
 
Between the play of two holes a player must not 
make a practice stroke, except that he may 



thủ có thể tập đẩy gậy hoặc đánh bóng bổng tại 
hoặc gần: 
a. khu lỗ gôn vừa đánh, 
b. bất kỳ khu lỗ gôn thực tập nào, hoặc 
c. khu phát bóng của lỗ sắp được đánh trong 
vòng đó với điều kiện là cú đánh thử đó không 
được thực hiện từ một chướng ngại và không 
cố tình trì hoãn cuộc chơi (Luật 6-7). 
 
Các cú đánh được thực hiện để đưa bóng tới 
lỗ, mà kết quả của nó đã được quyết định, thì 
không phải là cú đánh thử. 
 
Ngoại lệ: khi trận đấu được ỦY BAN tuyên bố 
ngừng, gôn thủ có thể, trước khi cuộc đấu được 
bắt đầu lại, luyện tập (a) như đã quy định trong 
Luật này, (b) ở bất kỳ nơi nào không phải là sân 
dành cho thi đấu và (c) các trường hợp khác 
được ỦY BAN cho phép. 
 
XỬ PHẠT CHO VIỆC VI PHẠM LUẬT 7-2: 
Đấu lỗ - thua lỗ đó; Đấu gậy - phạt hai cú đánh. 
 
 
Trong trường hợp vi phạm khi đánh giữa hai lỗ, 
mức phạt sẽ được áp dụng cho lỗ kế tiếp.. 
Lưu ý 1: tập vung gậy không phải là một cú 
đánh thử và có thể được tiến hành ở mọi nơi 
với điều kiện là đấu thủ không được phạm Luật. 
Lưu ý 2: trong điều kiện của một trận đấu (Luật 
33-1), Ủy ban có thể nghiêm cấm: 
(a) thực tập trên hoặc gần khu lỗ gôn vừa được 
đánh, và 
(b) lăn một trái bóng trên khu lỗ gôn vừa được 
đánh. 

practise putting or chipping on or near: 
 
a. the putting green of the hole last played, 
b. any practice putting green, or 
c. the teeing ground of the next hole to be 
played in the round, provided a practice stroke 
is not made from a hazard and does not unduly 
delay play (Rule 6-7). 
 
Strokes made in continuing the play of a hole, 
the result of which has been decided, are not 
practice strokes. 
 
Exception: When play has been suspended by 
the Committee, a player may, prior to 
resumption of play, practise (a) as provided in 
this Rule, (b) anywhere other than on the 
competition course and (c) as otherwise 
permitted by the Committee. 
 
PENALTY FOR BREACH OF RULE 7-2: 
Match play - Loss of hole; Stroke play - Two 
strokes. 
 
In the event of a breach between the play of two 
holes, the penalty applies to the next hole. 
Note 1: A practice swing is not a practice stroke 
and may be taken at any place, provided the 
player does not breach the Rules. 
Note 2: The Committee may, in the conditions of 
a competition (Rule 33-1), prohibit: 
(a) practice on or near the putting green of the 
hole last played, and 
(b) rolling a ball on the putting green of the hole 
last played. 

 
 

Luật 8 Lời khuyên; Chỉ Line Rule 8 Advice; Indicating Line of Play 

 
8-1. Lời khuyên 
Trong một vòng đấu thông thường, người chơi 
không được: 
a. đưa ra lời khuyên bất cứ ai trên sân thi đấu 
trừ đồng đội của mình, hoặc 
b. hỏi bất cứ ai trên sân thi đấu trừ đồng đội của 
mình và caddie của họ 
 
8-2. Chỉ Line 
a. Ngoài khu vực Green 
Ở ngoài khu vực green người chơi có thể có 
quyền nhận lời khuyên chỉ line của bất cứ ai, 
nhưng không ai được đứng thẳng line hoặc gần 
line putt hoặc trên đường nối dài qua lỗ của line 
putt trong lúc anh ta thực hiện cú putt. Tất cả 
các vật đánh dấu vị trí được đặt bởi người 

 
8-1. Advice 
During a stipulated round, a player must not: 
 
a. give advice to anyone in the competition 
playing on the course other than his partner, or 
b. ask for advice from anyone other than his 
partner or either of their caddies 
 
8-2. Indicating Line of Play 
a. Other Than on Putting Green 
Except on the putting green, a player may have 
the line of play indicated to him by anyone, but 
no one may be positioned by the player on or 
close to the line or an extension of the line 
beyond the hole while the stroke is being made. 
Any mark placed by the player or with his 



chơihoặc giúp người chơi xác định line đánh 
phải được lấy đi trước khi người chơi thực hiện 
cú đánh. 
 
Ngoại lệ: Cán cờ cắm hoặc được giữ đứng 
thẳng - xem Luật 17-1. 
 
b. Trên Green 
Khi bóng đã ở trên green, trước khi thực hiện 
cú đánh, người chơi, đồng đội của anh ta hoặc 
caddie của họ có thể, chỉ line cho anh, tuy nhiên 
lúc chỉ line không được chạm vào mặt green. 
Cũng không được đặt bất cứ vật đánh dấu nào 
giúp cho việc căn line khi gạt. 
 
XỬ PHẠT CHO VIỆC VI PHẠM LUẬT 
Đấu hố - Thua hố; Đấu gậy - Phạt 2 gậy. 
 
 
Chú ý: Trong thi đấu đồng đội (Rule 33-1), Uỷ 
ban có thể cho phép mỗi đội cử ra một người có 
quyền đưa ra lời khuyên (bao gồm cả chỉ line 
gạt) cho các thành viên của đội mình. Uỷ ban có 
thể thiết lập điều kiện liên quan đến việc chỉ 
định và cho phép cách hành xử cụ thể của 
người này và người này phải được Uỷ ban 
chấp thuận trước khi được phép đưa ra lời 
khuyên cho thành viên đội mình. 

knowledge to indicate the line must be removed 
before the stroke is made. 
 
 
Exception:Flagstick attended or held up - see 
Rule 17-1. 
 
b. On the Putting Green 
When the player’s ball is on the putting green, 
the player, his partner or either of their caddies 
may, before but not during the stroke, point out 
a line for putting, but in so doing the putting 
green must not be touched. A mark must not be 
placed anywhere to indicate a line for putting. 
 
PENALTY FOR BREACH OF RULE: 
Match play - Loss of hole; Stroke play - Two 
strokes. 
 
Note:The Committee may, in the conditions of a 
team competition (Rule 33-1), permit each team 
to appoint one person who may give advice 
(including pointing out a line for putting) to 
members of that team. The Committee may 
establish conditions relating to the appointment 
andpermitted conduct of that person, who must 
be identified to the Committee before giving 
advice. 

 
 

Luật 9 Thông tin về số gậy đã đánh Rule 9 Information as to Strokes Taken 

 
9-1. Tổng quát 
Tổng số gậy mà người chơi đã chơi là bao gồm 
cả những gậy phát sinh do đã bị phạt . 
 
9-2.Đối với Match Play 
a. Thông tin về số gậy đã đánh 
Đối thủ được quyền xác nhận “soi” bạn chơi 
chơi trong suốt quá trình chơi trong một hố về 
số gậy mà người chơi đó đã đánh và cho đến 
khi số gậy đã đánh đến kết thúc hố chơi đó. 
 
 
b. Thông tin sai. 
Người chơi không được thông báo sai kết quả 
cho đối thủ của người chơi đó. Nếu như người 
chơi thông báo sai kết quả, người chơi đó sẽ bị 
xử thua hố gôn đó. 
Người chơi được coi như đã đưa sai thông tin 
khi: 
 
(i) Lỗi thông báo cho đối thủ sớm nhất có thể 
rằng người chơi đó đã phát sinh thêm gậy phạt,  
Trừ khi (a) anh ta chắc chắn rằng anh ta đã tiến 

 
9-1. General 
The number of strokes a player has taken 
includes any penalty strokes incurred. 
 
9-2. Match Play 
a. Information as to Strokes Taken 
An opponent is entitled to ascertain from the 
player, during the play of a hole, the number 
of strokes he has taken and, after play of a hole, 
the number of strokes taken on the hole just 
completed. 
 
b. Wrong Information 
A player must not give wrong information to 
his opponent. If a player gives wrong 
information, he loses the hole. 
 
A player is deemed to have given wrong 
information if he: 
 
(i) fails to inform his opponent as soon as 
practicable that he has incurred a penalty, 
unless (a) he was obviously proceeding under 



hành theo luật liên quan đến gậy phạt và điều 
này đã được xác nhận bởi đối thủ của anh ta., 
hoặc khi (b) anh ta đã đính chính ghi lại điểm 
trước khi đối thủ của anh ta đánh gậy tiếp theo. 
; hoặc 
(ii) Đưa thông tin sai lệch về số gậy trong suốt 
quá trình chơi hố đó và đã không sửa lại trước 
khi đối thủ của anh ta đánh cú bóng tiếp theo; 
hoặc  
 
(iii) Đưa thông tin sai lệch về số gậy đã chơi khi 
kết thúc hố và việc này đối thủ biết về kết quả 
hố đó, trừ khi anh ta đính chính kết quả đó 
trước khi một bạn chơi nào đó đánh cú đánh 
tiếp theo từ điểm phát bóng hoặc, ở hố cuối 
cùng trong trận đấu, trước khi tất cả người chơi 
rời khỏi putting green. 
 
Người chơi đã thông báo sai kết quả kể cả khi 
là do anh ta đã mắc lỗi không bao gồm gậy phạt 
mà anh ta đã không biết rằng anh ta đã cộng 
thêm vào rồi. Đó là tránh nhiệm của người chơi 
đó phải nắm rõ Luật  
 
9-3 Trong Stroke Play 
Một đối thủ khi phát sinh them gậy phạt phải 
báo cho người ký kết quả sớm nhất có thể, 

a Rule involving a penalty and this was 
observed by his opponent, or (b) he corrects the 
mistake before his opponent makes his 
next stroke; or 
 
(ii) gives incorrect information during play of a 
hole regarding the number ofstrokes taken and 
does not correct the mistake before 
his opponent makes his next stroke; or 
 
(iii) gives incorrect information regarding the 
number of strokes taken to complete a hole and 
this affects the opponent’s understanding  
of the result of the hole, unless he corrects the 
mistake before any player makes a strokefrom 
the next teeing ground or, in the case of the last 
hole of the match, before all players leave 
the putting green. 
A player has given wrong information even if it 
is due to the failure to include a penalty that he 
did not know he had incurred. It is the player’s 
responsibility to know the Rules. 
 
 
9-3. Stroke Play 
A competitor who has incurred a penalty should 
inform his marker as soon as practicable. 
 

 
 

Luật 10 Thứ tự chơi Rule 10 Order of Play 

 
10-1. Thể thức đấu trận 
a.Khi bắt đầu chơi từ khu vực phát bóng 
Bên được vinh dự phát bóng trước ở khu vực 
phát bóng đầu tiên sẽ được quyết định bởi việc 
bốc thăm sắp xếp từ trước. Trong trường hợp 
không có sắp xếp trước, thứ tự phát bóng sẽ 
được quyết định bởi việc rút thăm tại chỗ (be 
decided by lot - như tung đồng xu, ném bóng 
xem bên nào gần mốc nào đó hơn,...) 
Bên nào thắng hố này sẽ được quyền ưu tiên 
phát bóng ở hố kế tiếp. Nếu các bên hòa nhau 
ở hố này, thứ tự phát bóng giữa hai bên vẫn 
được duy trì như ở hố liền kề trước đó. 
 
b. Trong quá trình thi đấu ở một hố 
Sau khi các người chơi đã bắt đầu phát bóng từ 
khu vực phát bóng của hố đó, quả bóng nào 
nằm cách xa hố nhất (xa cờ nhất) sẽ tiếp tục 
được chơi (đánh) đầu tiên. Nếu các quả bóng 
cùng có khoảng cách tới hố tương đương nhau 
hoặc không thể xác định sự khác biệt về 
khoảng cách giữa vị trí của các quả bóng tới hố, 
thì thứ tự chơi sẽ được quyết định bởi việc rút 

 
10-1 - Match Play  
a. When Starting Play of Hole  
The side that has the honour at the first teeing 
ground is determined by the order of the draw. 
In the absence of a draw, the honour should be 
decided by lot.  
 
 
 
The side that wins a hole takes the honour at 
the next teeing ground. If a hole has been 
halved, the side that had the honour at the 
previous teeing ground retains it. 
 
b. During Play of Hole  
After both players have started play of the hole, 
the ball farther from the hole is played first. If the 
balls are equidistant from the hole or their 
positions relative to the hole are not 
determinable, the ball to be played first should 
be decided by lot. 
 
 



thăm tại chỗ. 
 
Ngoại lệ: Luật 30-3b cho thể thức đấu trận 
best-ball (quả bóng tốt nhất) và thể thức đấu 
trận four-ball (bốn bóng) 
 
Ghi chú: Trong trường hợp quả bóng gốc 
không thể được tiếp tục chơitừ vị trí hiện tại của 
nó và người chơi được yêu cầu đánh lại quả 
bóng từ vị trí gần nhất có thể so với vị trí 
nguyên thủy nơi mà quả bóng gốc vừa được 
đánh ngay trước đó (xem Luật 20-5), thứ tự 
chơi khi đó sẽ được xác định bởi vị trí nguyên 
thủy nơi mà cú đánh trước vừa được thực hiện. 
Khi mà quả bóng phải được đánh từ vị trí khác 
với vị trí nguyên thủy nơi mà cú đánh trước vừa 
được thực hiện, thứ tự chơi sẽ được xác định 
theo vị trí mới là vị trí sau khi quả bóng gốc 
dừng lại hoàn toàn (vị trí dừng của quả bóng 
sau khi thả bóng - drop ball). 
 
c. Chơi sai thứ tự 
Khi mà một người chơi chơi (đánh bóng) trong 
khi đáng nhẽ là lượt chơi của đối thủ, người 
chơi đó sẽ không bị phạt. Tuy nhiên, đối thủ có 
thể ngay lập tức yêu cầu người chơi này hủy 
kết quả cú đánh vừa thực hiện sai thứ tự, và 
theo đúng thứ tự, người chơi này phải thực hiện 
lại cú đánh từ vị trí gần nhất có thể so với vị trí 
nguyên thủy nơi mà quả bóng gốc vừa được 
đánh ngay trước đó (xem luật 20-5).  
 
10-2 - Thể thức đấu gậy 
a. Khi bắt đầu chơi từ khu vực phát bóng 
Người chơi, người có vinh dự phát bóng trước 
ở khu vực phát bóng đầu tiên sẽ được quyết 
định bởi việc bốc thăm sắp xếp từ trước. Trong 
trường hợp không bốc thăm sắp xếp trước, thứ 
tự phát bóng sẽ được quyết định bởi việc rút 
thăm tại chỗ (be decided by lot - như tung đồng 
xu, ném bóng xem bên nào gần mốc nào đó 
hơn,...) 
Người chơi nào có số gậy thấp nhất ở hố này 
sẽ được vinh dự phát bóng trước ở hố kế tiếp. 
Người chơi có số gậy thấp thứ hai phát bóng kế 
tiếp và cứ vậy tiếp tục. Nếu có hai hay nhiều 
hơn các người chơi có cùng số gậy ở hố này, 
họ sẽ tiếp tục duy trì thứ tự phát bóng giữa họ 
như ở hố liền kề trước đó. 
Ngoại lệ: Luật 32-1 (Các giải đấu theo thể thức 
điểm chấp bogey, par và Stableford) 
 
b. Trong quá trình thi đấu ở một hố 
Sau khi các người chơi đã bắt đầu phát bóng từ 
khu vực phát bóng của hố đó, quả bóng nào 
nằm cách xa hố nhất (xa cờ nhất) sẽ tiếp tục 
được chơi (đánh) đầu tiên. Nếu hai hay nhiều 

 
 
Exception: Rule 30-3b (best-ball and four-ball 
match play). 
 
 
Note: When it becomes known that the original 
ball is not to be played as it lies and the player 
is required to play a ball as nearly as possible at 
the spot from which the original ball was last 
played (see Rule 20-5), the order of play is 
determined by the spot from which the previous 
stroke was made. When a ball may be played 
from a spot other than where the previous 
stroke was made, the order of play is 
determined by the position where the original 
ball came to rest. 
 
 
 
 
c. Playing Out of Turn  
If a player plays when his opponent should have 
played, there is no penalty, but the opponent 
may immediately require the player to cancel 
the stroke so made and, in correct order, play a 
ball as nearly as possible at the spot from which 
the original ball was last played (see Rule 20-5). 
 
 
 
 
10-2 - Stroke Play 
a. When Starting Play of Hole  
The competitor who has the honour at the first 
teeing ground is determined by the order of the 
draw. In the absence of a draw, the honour 
should be decided by lot.  
 
 
 
 
The competitor with the lowest score at a hole 
takes the honour at the next teeing ground. The 
competitor with the second lowest score plays 
next and so on. If two or more competitors have 
the same score at a hole, they play from the 
next teeing ground in the same order as at the 
previous teeing ground.  
Exception: Rule 32-1 (handicap bogey, par and 
Stableford competitions). 
 
b. During Play of Hole  
After the competitors have started play of the 
hole, the ball farthest from the hole is played 
first. If two or more balls are equidistant from the 
hole or their positions relative to the hole are not 



hơn các quả bóng cùng có khoảng cách tới hố 
tương đương nhau hoặc không thể xác định sự 
khác biệt về khoảng cách giữa vị trí của các quả 
bóng tới hố, thì thứ tự chơi sẽ được quyết định 
bởi việc rút thăm tại chỗ (be decided by lot). 
 
Ngoại lệ: Luật 22 (bóng hỗ trợ hay cản trở cú 
đánh) và 31-4 thể thức đấu gậy four-ball (bốn 
bóng) 
 
Ghi chú: Trong trường hợp quả bóng gốc 
không thể được tiếp tục chơitừ vị trí hiện tại của 
nó và người chơi được yêu cầu đánh lại quả 
bóng từ vị trí gần nhất có thể so với vị trí 
nguyên thủy nơi mà quả bóng gốc vừa được 
đánh ngay trước đó (xem Luật 20-5), thứ tự 
chơi khi đó sẽ được xác định bởi vị trí nguyên 
thủy nơi mà cú đánh trước vừa được thực hiện. 
Khi mà quả bóng phải được đánh từ vị trí khác 
với vị trí nguyên thủy nơi mà cú đánh trước vừa 
được thực hiện, thứ tự chơi sẽ được xác định 
theo vị trí mới là vị trí sau khi quả bóng gốc 
dừng lại hoàn toàn (vị trí dừng của quả bóng 
sau khi thả bóng - drop ball). 
 
c. Chơi sai thứ tự 
Khi một người chơi chơi sai thứ tự, người chơi 
đó sẽ không bị phạt và quả bóng sẽ được tiếp 
tục chơi từ vị trí hiện trạng. Tuy nhiên, nếu Ủy 
ban xác định rằng, các người chơi đã đồng ý 
thay đổi thứ tự chơi nhằm đem lại lợi thế cho 
một trong số họ, tất cả các người chơi này sẽ bị 
loại khỏi giải đấu. 
(Thực hiện cú đánh trong khi quả bóng khác 
đang dịch chuyển sau cú đẩy bóng trên khu vực 
đẩy bóng (putting green) - xem Luật 16-1f) 
(Chơi sai thứ tự trong thể thức đấu gậy bốn 
người (foursome) - xem Luật 29-3) 
 
10-3 - Bóng dự bị hoặc Bóng khác từ Khu 
vực phát bóng 
Nếu một người chơi đánh một quả bóng dự bị 
hay một quả bóng khác từ khu vực phát bóng, 
anh ta phải đợi đến sau khi các đối thủ hay bạn 
chơi của anh ta thực hiện xong cú đánh đầu 
tiên của họ. Nếu có nhiều hơn một người chơi 
cần đánh một quả bóng dự bị hay được yêu cầu 
đánh một quả bóng khác từ khu vực phát bóng, 
khi đó thứ tự chơi ban đầu được duy trì. Nếu 
một người chơi chơi một quả bóng dự bị hay 
một quả bóng khác sai thứ tự chơi, Luật 10-1c 
hay 10-2c sẽ được áp dụng. 

determinable, the ball to be played first should 
be decided by lot.  
 
 
 
 
Exceptions: Rules 22 (ball assisting and 
interfering with play) and 31-4 (four-ball stroke 
play).  
 
Note: When it becomes known that the original 
ball is not to be played as it lies and the 
competitor is required to play a ball as nearly as 
possible at the spot from which the original ball 
was last played (see Rule 20-5), the order of 
play is determined by the spot from which the 
previous stroke was made. When a ball may be 
played from a spot other than where the 
previous stroke was made, the order of play is 
determined by the position where the original 
ball came to rest.  
 
 
 
 
c. Playing Out of Turn  
If a competitor plays out of turn, there is no 
penalty and the ball is played as it lies. If, 
however, the Committee determines that 
competitors have agreed to play out of turn to 
give one of them an advantage, they are 
disqualified.  
 
(Making stroke while another ball in motion after 
stroke from putting green - see Rule 16-1f) 
(Incorrect order of play in foursome stroke play - 
see Rule 29-3) 
 
 
10-3 - Provisional Ball or Another Ball from 
Teeing Ground 
If a player plays a provisional ball or another ball 
from the teeing ground, he must do so after his 
opponent or fellow-competitor has made his first 
stroke. If more than one player elects to play a 
provisional ball or is required to play another 
ball from the teeing ground, the original order of 
play must be retained. If a player plays a 
provisional ball or another ball out of turn, Rule 
10-1c or 10-2c applies. 

 
 
 
 
 



Luật 11 Khu vực phát bóng Rule 11 Teeing Ground 

 
11-1. Phát bóng 
Khi người chơi dùng một quả bóng để chơi từ 
"khu vực phát bóng", nó phải được đánh đi từ 
bên trong "khu vực phát bóng" và từ bề mặt 
hoặc trên một tee hợp lệ (xem Phụ lục IV) đươc 
cắm hoặc đặt trên bề mặt của khu vực đó. 
Đối với những mục đích của luật này, bề mặt 
sân bao gồm điều bất thường trên bề mặt 
(được tạo bởi người chơi hay không) và cát 
hoặc những chướng ngại vật tự nhiên (được 
đặt bởi người chơi hoặc không) 
Nếu người chơi thực hiện “cú đánh” bóng trên 
một tee không hợp lệ hoặc phát bóng không 
đúng Luật, người chơi này bị loại. 
Người chơi có thể đứng ngoài để thực hiện cú 
đánh bóng từ bên trong khu vực phát bóng. 
 
11-2. Tee-Markers 
Trước khi người chơi thực hiện “cú đánh” đầu 
tiên với bất kỳ quả bóng nào trên “khu vực phát 
bóng” của đường golf xác định, Tee-marker 
được xem là cố định. Trong trường hợp nếu 
người chơi dịch chuyển hoặc cho phép dịch 
chuyển tee-marker nhằm mục đính tránh cản 
trở tư thế đứng đánh bóng, khu vực dự định 
vung gậy hoặc “đường đánh” của anh ta, người 
chơi đó phải chịu phạt vì phạm Luật 13-2. 
 
11-3. Bóng rơi khỏi tee 
Nếu như bóng, khi chưa “trong cuộc” mà rơi 
khỏi tee hoặc bị đánh văng khỏi tee khi người 
chơi vào “tư thế chuẩn bị”, quả bóng đó có thể 
được đặt lại mà người chơi không bị phạt. Tuy 
nhiên, nếu một “cú đánh” được thực hiện trong 
những trường hợp này, cho dù bóng có dịch 
chuyển hay không, “cú đánh” đó vẫn được tính, 
nhưng không bị phạt. 
11-4. Đánh từ bên ngoài khu vực phát bóng 
a. Thể thức đấu trận 
Nếu một người chơi khi bắt đầu một đường 
golf, đánh bóng từ bên ngoài”khu vực phát 
bóng”, người chơi đó không bị phạt, nhưng “đối 
thủ” có thể ngay lập tức yêu cẩu người chơi hủy 
“cú đánh” và đánh lại từ phía trong “khu vực 
phát bóng”. 
 
b. Thể thức đấu gậy 
Nếu một “đấu thủ”, khi bắt đầu một đường golf, 
đánh bóng từ bên ngoài ”khu vực phát bóng”, 
người chơi đó phải chịu phạt 2 gậy và sau đó 
phải phát bóng lại từ bên trong “khu vực phát 
bóng”. 
Nếu một “đấu thủ” thực hiện một “cú đánh” từ 

 
11-1. Teeing 
When a player is putting a ball into play from the 
“teeing ground”, it must be played from within 
the “teeing ground” and from the surface of the 
ground or from a conforming tee (see Appendix 
IV) in or on the surface of the ground.  
For the purposes of this Rule, the surface of the 
ground includes an irregularity of surface 
(whether or not created by the player) and sand 
or other natural substance (whether or not 
placed by the player).  
If a player makes a “stroke” at a ball on a non-
conforming tee, or at a ball teed in a manner not 
permitted by this Rule, he is disqualified. 
A player may stand outside the teeing ground to 
play a ball within it. 
 
11-2. Tee-Markers 
Before a player makes his first “stroke” with any 
ball on the “teeing ground“ of the hole being 
played, the tee-markers are deemed to be fixed. 
In these circumstances, if the player moves or 
allows to be moved a tee-marker for the 
purpose of avoiding interference with his stance, 
the area of his intended swing or his “line of 
play”, he incurs the penalty for a breach of Rule 
13-2. 
 
11-3. Ball Falling off Tee 
If a ball, when not “in play”, falls off a tee or is 
knocked off a tee by the player in “addressing” 
it, it may be re-teed, without penalty. However, if 
a “stroke” is made at the ball in these 
circumstances, whether the ball is moving or 
not, the “stroke” counts, but there is no penalty. 
 
 
11-4. Playing from Outside Teeing Ground 

a. a. Match Play  
If a player, when starting a hole, plays a ball 
from outside the “teeing ground”, there is no 
penalty, but the “opponent” may immediately 
require the player to cancel the “stroke” and 
play a ball from within the “teeing ground”. 
 
 

b. b. Stroke Play 
If a “competitor”, when starting a hole, plays a 
ball from outside the “teeing ground”, he incurs 
a penalty of two strokes and must then play a 
ball from within the “teeing ground”. 
 
If the “competitor” makes a “stroke” from the 



“khu vực phát bóng” kế tiếp mà không sửa lỗi 
trước hoặc, trong trường hợp đó là đường golf 
cuối cùng của vòng thi đấu, người chơi rời khỏi 
“khu vực gạt bóng” mà không có hành động hay 
ý định sửa lỗi trước, người chơi đó bị loại. 
Nếu “cú đánh” được thực hiện từ bên ngoài khu 
vực phát bóng” và bất kỳ “cú đánh” tiếp theo 
thực hiện bởi “đấu thủ” trên đường golf trước 
khi người chơi đó sửa lỗi thì người chơi đó sẽ 
không được tính điểm. 
 
11-5. Chơi nhầm khu vực phát bóng 
Áp dụng theo luật 11-4 

next “teeing ground” without first correcting his 
mistake or, in the case of the last hole of the 
round, leaves the “putting green” without first 
declaring his intention to correct his mistake, he 
is disqualified. 
The “stroke” from outside the “teeing ground” 
and any subsequent “strokes” by the 
“competitor” on the hole prior to his correction of 
the mistake do not count in his score 
 
 
11-5. Playing from Wrong Teeing Ground 
The provisions of Rule 11-4 apply. 

 
 

Luật 12 Tìm và nhận dạng bóng Rule 12 Searching for and Identifying 
Ball 

 
12-1. Thấy bóng; Tìm bóng 
Một người chơi không nhất thiết phải có quyền 
nhìn thấy bóng của mình khi thực hiện “cú 
đánh”. 
Trong khi tìm bóng ở bất cứ đâu trên sân, 
người chơi có thể chạm hoặc rẽ cỏ dài, sậy, cây 
bụi nhỏ, cây bụi lớn, cỏ dài ở viền rough hoặc 
những thứ tương tự, nhưng chỉ trong phạm vi 
cần thiết để tìm hoặc xác định bóng, với điều 
kiện không làm cải thiện vị trí của bóng, khu vực 
người chơi dự định tạo tư thế sẵn sàng hoặc 
vung gậy hay đường đánh, nếu bóng đã di 
chuyển, Luật 18-2a được áp dụng trừ những 
điều kiện ở mục a-d của Luật này. 
Ngoài các phương pháp tìm và xác định một 
quả bóng nếu không đúng Luật, người chơi 
cũng có thể tìm và xác định bóng theo Luật 12-1 
như sau: 
 
a. Tìm hoặc xác định bóng bị cát che phủ 
 
Nếu bóng của người chơi nằm đâu đó trên sân 
và được tin rằng bị cát che phủ, đến nỗi không 
thể tìm thấy hoặc xác định được, người chơi có 
thề chạm vào hoặc dịch chuyển cát để tìm bóng 
hoặc xác định bóng mà không bị phạt. Nếu 
bóng được tìm thấy và xác nhận là của người 
chơi đó thì người chơi đó phải đặt lại vị trí của 
bóng sao cho càng gần với vị trí ban đầu càng 
tốt bằng cách phủ cát lại nguyên trạng. Nếu quả 
bóng dịch chuyển khi chạm hoặc dời cát trong 
lúc t ́m hoặc xác đị nh bóng,  người chơi sẽ không 
bị phạt; bóng phải được đặt lại và lấp cát về 
nguyên trạng. 
Khi lấp cát lại nguyên trạng theo Luật này, 
người chơi được phép chừa một phần nhỏ của 
bóng để nhìn thấy được. 
 

 
12-1. Seeing Ball; Searching for Ball 
A player is not necessarily entitled to see his 
ball when making a stroke. 
 
In searching for his ball anywhere on the 
course, the player may touch or bend long 
grass, rushes, bushes, whins, heather or the 
like, but only to the extent necessary to find or 
identify the ball, provided that this does not 
improve the lie of the ball, the area of his 
intended stance or swing or his line of play; if 
the ball is moved, Rule 18-2a applies except as 
provided in clauses a - d of this Rule 
 
In addition to the methods of searching for and 
identifying a ball that are otherwise permitted by 
the Rules, the player may also search for and 
identify a ball under Rule 12-1 as follows: 
 
a. Searching for or Identifying Ball Covered 
by Sand 
If the player’s ball lying anywhere on the 
courseis believed to be covered by sand, to the 
extent that he cannot find or identify it, he may, 
without penalty, touch or move the sand in order 
to find or identify the ball. If the ball is found, 
and identified as his, the player must re-create 
the lie as nearly as possible by replacing the 
sand. If the ball is moved during the touching or  
moving of sand while searching for or identifying 
the ball, there is no penalty; the ball must be 
replaced and the lie re-created 
 
 
In re-creating a lie under this Rule, the player is  
permitted to leave a small part of the ball visible. 
 
 



b. Tìm hoặc xác định bóng bị che phủ bởi 
vật cản rời trong bẫy  
Trong bẫy, nếu bóng của người chơi được tin 
rằng bị vật cản rời che phủ, đến nỗi không thể 
tìm thấy hoặc xác định được, người chơi có thề 
chạm vào hoặc dịch chuyển vật cản rời để tìm 
bóng hoặc xác định bóng mà không bị phạt. 
Nếu bóng được tìm thấy và xác nhận là của 
người chơi đó thì người chơi đó phải thay thế 
những vật cản rời. Nếu quả bóng đã di chuyển 
khi chạm hoặc dời vật cản rời trong lúc tìm hoặc 
xác định bóng, Luật 18-2a được áp dụng; nếu 
bóng dịch chuyển trong lúc thay vật cản rời, 
người chơi sẽ không bị phạt và bóng phải được 
đặt lại . 
 
Nếu bóng hoàn toàn bị che phủ bởi vật cản rời, 
người chơi phải che (lấp) lại bóng bằng chướng 
ngại vật đó nhưng được phép chừa một phần 
nhỏ của bóng để nhìn thấy được. 
 
c. Tìm bóng trong nước hoặc bẫy nước 
Nếu một quả bóng được tin rằng đang nằm 
dưới nước trong một bẫy nước, người chơi có 
thể dùng gậy hoặc không để dò tìm bóng dưới 
nước mà không bị phạt. Nếu quả bóng dưới 
nước không may bị đã di chuyển trong lúc dò 
tìm, người chơi sẽ không bị phạt, quả bóng phải 
được đặt lại, trừ khi người chơi chọn tiến hành 
theo Luật 26-1. Nếu quả bóng đã di chuyển 
không nằm trong nước hoặc quả bóng vô tình bị 
dịch chuyển bởi người chơi mà không phải 
trong khi dò tìm, Luật 18-2a được áp dụng. 
 
d. Tìm bóng trong vật cản hoặc nằm trong 
điều kiện mặt sân bất thường 
Nếu một quả bóng nằm trên hoặc trong một vật 
cản hoặc nằm trong điều kiện mặt sân bất 
thường vô tình bị dịch chuyển trong lúc tìm 
kiếm, người chơi sẽ không bị phạt; bóng phải 
được thay thế trừ khi người chơi chọn tiến hành 
theo Luật 24-1b, 24-2b hoặc 25-1b nếu có thể 
áp dụng. Nếu người chơi thay bóng khác, 
người chơi đó vẫn có thể tiến hành theo một 
trong những Luật đó, nếu có thể áp dụng.  
 
XỬ PHẠT CHO VIỆC VI PHẠM LUẬT 12-1: 
Match Play - Thua lỗ đó; Đấu gậy - Phạt 2 gậy 
 
(Để cải thiện vị trí bóng, khu vực dự định đánh 
bóng hoặc swing, hoặc đường đánh bóng - xem 
Luật 12-2) 
 
Luật 12-2. Nhấc bóng để xác định 
Trách nhiệm chơi đúng bóng thuộc về người 
chơi. Mỗi người chơi nên đánh dấu nhận dạng 
riêng trên bóng của mình. 

b. Searching for or Identifying Ball Covered 
by Loose Impediments in Hazard 
In a hazard, if the player’s ball is believed to be 
covered by loose impediments to the extent that 
he cannot find or identify it, he may, without 
penalty, touch or move loose impediments in 
order to find or identify the ball. If the ball is 
found or identified as his, the player must 
replace the loose impediments. If the ball is 
moved during the touching or moving of loose 
impediments while searching for or identifying 
the ball, Rule 18-2a applies; if the ball is moved 
during the replacement of the loose 
impediments, there is no penalty and the ball 
must be replaced 
 
If the ball was entirely covered by loose 
impediments, the player must re-cover the ball 
but is permitted to leave a small part of the ball 
visible. 
 
c. Searching for Ball in Water in Water 
Hazard 
If a ball is believed to be lying in water in a 
water hazard, the player may, without penalty, 
probe for it with a club or otherwise. If the ball in 
water is accidentally moved while probing, there 
is no penalty; the ball must be replaced, unless 
the player elects to proceed under Rule 26-1. If 
the moved ball was not lying in water or the ball 
was accidentally moved by the player other than 
while probing, Rule 18-2a applies. 
 
 
d. Searching for Ball Within Obstruction or 
Abnormal Ground Condition 
If a ball lying in or on an obstruction or in an 
abnormal ground condition is accidentally 
moved during search, there is no penalty; the 
ball must be replaced unless the player elects to 
proceed under Rule 24-1b, 24-2b or  
25-1b as applicable. If the player replaces the 
ball, he may still proceed under one of those 
Rules, if applicable. 
 
 
PENALTY FOR BREACH OF RULE 12-1: 
Match Play- Loss of Hole; Stroke Play- Two 
Strokes. 
(Improving lie, area of intended stance or swing, 
or line of play - see Rule 13-2) 
 
 
Rule 12-2. Lifting Ball for Identification 
The responsibility for playing the proper ball 
rests with the player. Each player should put an 
identification mark on his ball. 



Nếu một người chơi tin rằng một quả bóng trên 
sân thuộc về mình, nhưng không thể xác định 
được, người chơi đó có thể nhấc quả bóng lên 
để xác minh, mà không bị phạt. Quyền được 
nhấc bóng để xác minh là bổ sung cho những 
hành động được cho phép bởi Luật 12-1. 
Trước khi nhấc bóng, người chơi phải thông 
báo ý định của mình cho đối thủ nếu đó là thể 
thức đấu trận hoặc người ghi điểm hay fellow-
competitor cùng trong thể thức đấu gậy và đánh 
dấu lại vị trí của bóng. Sau đó người chơi có thể 
nhấc bóng lên để xác định, miễn là anh ta cho 
đối thủ, người ghi điểm hoặc fellow-competitor 
cơ hội để quan sát khi anh ta nhấc bóng lên và 
đặt lại. Quả bóng không được làm sạch hơn 
mức cần thiết để xác định khi được nhấc lên 
theo Luật 12-2. 
 
Nếu quả bóng thuộc về người chơi và anh ta 
không tuân thủ tất cả hoặc một phần nào đó 
của quy trình này, hoặc người chơi nhấc bóng 
để xác minh mà không có lý do chính đáng, 
người chơi đó sẽ bị phạt 1 gậy. Nếu quả bóng 
được nhấc là của người chơi đó, anh ta phải 
đặt lại vị trí cũ. Nếu người chơi không thực hiện 
đúng, anh ta sẽ bị phạt theo quy định chung 
dựa trên Luật 12-2, nhưng ngoài ra không có 
hình phạt bổ sung theo Luật này.  
Ghi chú: Nếu vị trí ban đầu của bóng cần thay bị 
thay đổi, xem Luật 20-3b 
 
* XỬ PHẠT CHO VIỆC VI PHẠM LUẬT 12-2: 
Match Play - Thua lỗ đó; Đấu gậy - Phạt 2 gậy 
 
 
* Nếu người chơi bị phạt khi vi phạm luật 12-2, 
anh ta sẽ không bị tính thêm hình phạt bổ sung 
nào theo Luật này 

If a player believes that a ball at rest might be 
his, but he cannot identify it, the player may lift 
the ball for identification, without penalty. The 
right to lift a ball for identification is in addition to 
the actions permitted under Rule 12-1. 
 
Before lifting the ball, the player must announce 
his intention to his opponent in match play or his 
marker or a fellow-competitor in stroke play and 
mark the position of the ball. He may then lift the 
ball and identify it, provided that he gives his 
opponent, marker or fellow-competitor an 
opportunity to observe the lifting and 
replacement. The ball must not be cleaned 
beyond the extent necessary for identification 
when lifted under Rule 12-2. 
 
 
If the ball is the player’s ball and he fails to 
comply with all or any part of this procedure, or 
he lifts his ball in order to identify it without 
having good reason to do so, he incurs a 
penalty of one stroke. If the lifted ball is the 
player’s ball, he must replace it. If he fails to do 
so, he incurs the general penalty for a breach of 
Rule 12-2, but there is no additional penalty 
under this Rule. 
 
Note: If the original lie of a ball to be replaced 
has been altered, see Rule 20-3b. 
 
*PENALTY FOR BREACH OF RULE 12-2: 
Match Play - Loss of hole; Stroke Play - Two 
strokes. 
 
*If a player incurs the general penalty for a 
breach of Rule 12-2, there is no additional 
penalty under this Rule 

 
 

Luật 13 Đánh bóng ở vị trí bóng nằm Rule 13 Ball played as it lies 

 
13-1. Điều khoản chung 
Bóng phải được đánh ở nơi nó đang nằm, trừ 
khi có những quy định khác ở trong Luật (Bóng 
bị di chuyển - Xem Luật 18) 
 
13-2. Cải thiện vị trí bóng, khu vực dự kiến 
đứng hoặc swing, hoặc đường đánh bóng 
Người chơi không được phép cải thiện hoặc 
cho phép cải thiện: 
 
* vị trí hoặc chỗ nằm của quả bóng của anh ta, 
* khu vực anh ta định đứng hoặc thực hiện cú 
swing, 

 
13-1. General 
The ball must be played as it lies, except as 
otherwise provided in the Rules. (Ball at rest 
moved - see Rule 18) 
 
13-2. Improving Lie, Area of Intended Stance 
or Swing, or Line of Play 
A player must not improve or allow to be 
improved:  
 
* the position or lie of his ball,  
* the area of his intended stance or swing,  
 



* đường đánh bóng, hoặc khoảng mở rộng hợp 
lý của đường đánh bóng đến trước hố, hoặc 
* khu vực mà anh ta thả bóng hay đặt bóng, 
 
bằng những hành động sau: 
 
* nhấn (ấn) đầu gậy xuống đất, 
* di chuyển, bẻ cong hay vứt bỏ những vật cản 
đang mọc hay vật cố định (bao gồm cả những 
vật cản không thể di chuyển và những chướng 
ngại đánh dấu khu vực OB ) 
* tạo ra hay làm phẳng mặt sân, 
* gạt bỏ, hay ấn xuống phần cát, đất xốp, hay 
thay thế các divots, hoặc 
 
* gạt bỏ sương, băng giá hoặc nước 
 
Tuy nhiên, người chơi sẽ không bị phạt trong 
những trường hợp sau: 
 
* chạm nhẹ mặt gậy xuống đất khi addressing 
the ball, 
* chuẩn bị tư thế đánh một cách hợp lý, 
* khi thực hiện cú đánh, hoặc khi người chơi 
đưa gậy ra phía sau, chuẩn bị cho cú đánh, và 
cú đánh đó được thực hiện,  
* sửa hoặc làm phẳng phần bất thường của mặt 
sân trên khu vực phát bóng, hay gạt sương, 
băng giá hoặc nước khỏi khu vực phát bóng, 
hoặc 
* gạt cát, sỏi, hay sửa mặt sân bị hỏng trên khu 
vực gạt bóng. (xem thêm Luật 16-1) 
 
Ngoại trừ: Bóng ở trong bẫy (Luật 13-4) 
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13-3: Tạo chỗ để đứng 
Người chơi được quyền là đăt chân chắc chắn 
để đứng thực hiện cú đánh, nhưng anh ta 
không được tạo ra chỗ cho tư thế đứng của 
mình. 
 
13-4 - Bóng trong bẫy; Những hành vi bị cấm 
Trừ khi được quy định trong Luật, trước khi 
thực hiện cú đánh bóng ở trong bẫy (bất kể là 
bẫy cát, hay bẫy nước), hay trước khi lấy bóng 
ra khỏi bẫy, hay trước khi thả, hay đặt bóng 
trong bẫy, người chơi không được phép: 
 
a. Kiểm tra tình trạng của bẫy, hay những khu 
vực tương tự như bẫy; 
b. Dùng tay hay gậy chạm vào đất hay nước ở 
trong bẫy; hoặc 
c. Chạm vào hay di chuyển vật cản rời nằm 

* his line of play or a reasonable extension of 
that line beyond the hole, or  
* the area in which he is to drop or place a ball,  
 
by any of the following actions:  
 
* pressing a club on the ground,  
* moving, bending or breaking anything growing 
or fixed (including immovable obstructions and 
objects defining out of bounds),  
 
* creating or eliminating irregularities of surface,  
* removing or pressing down sand, loose soil, 
replaced divots or other cut turf placed in 
position, or  
* removing dew, frost or water 
 
However, the player incurs no penalty if the 
action occurs: 
 
* in grounding the club lightly when addressing 
the ball,  
* in fairly taking his stance,  
* in making a stroke or the backward movement 
of his club for a stroke and the stroke is made,  
 
* in creating or eliminating irregularities of 
surface within the teeing ground or in removing 
dew, frost or water from the teeing ground, or  
 
* on the putting green in removing sand and 
loose soil or in repairing damage (Rule 16-1).  
 
Exception: Ball in hazard - see Rule 13-4. 
 
PENALTY FOR BREACH OF RULE: 
Match play - Loss of hole; Stroke play - Two 
strokes. 
 
13-3 - Building Stance 
A player is entitled to place his feet firmly in 
taking his stance, but he must not build a 
stance. 
 
 
13-4 - Ball in Hazard; Prohibited Actions 
Except as provided in the Rules, before making 
a stroke at a ball that is in a hazard (whether a 
bunker or a water hazard) or that, having been 
lifted from a hazard, may be dropped or placed 
in the hazard, the player must not:  
 
a. Test the condition of the hazard or any similar 
hazard;  
b. Touch the ground in the hazard or water in 
the water hazard with his hand or a club; or  
c. Touch or move a loose impediment lying in or 



trong hay chạm vào bẫy 
 
Ngoại trừ: 
1. Những hành động của người chơi không bị 
quy kết là nhằm mục đích kiểm tra tình trạng 
của bẫy hoặc tác động thay đổi vị trí bóng, và 
không bị phạt gậy nếu người chơi (a) chạm vào 
đất hay vật cản rời trong bẫy để tránh bị ngã, 
hoặc di chuyển chướng ngại vật, đo đạc hay 
đánh dấu vị trí, nhặt, nhấc, đặt hay thay thế 
bóng theo Luật hoặc (b) đặt các cây gậy của 
anh ta trong bẫy. 
 
 
2. Bất kỳ lúc nào, người chơi cũng có quyền gạt 
lại cát, đất bên trong bẫy, miễn là việc này 
nhằm mục đích duy nhất để sửa lại sân chơi, và 
không vi phạm Luật 13-2 liên quan đến cú đánh 
tiếp. Nếu đã đánh bóng đã đi ra khỏi khu vực 
bẫy thì anh ta được phép sửa lại cát, đất bên 
trong bẫy. 
 
 
3. Nếu người chơi đánh bóng từ bẫy, và bóng 
lại rơi sang bẫy khác, Luật 13-4 a sẽ không 
được áp dụng đối với bất kỳ hành động nào 
diễn ra trong bẫy mà quả bóng vừa được đánh 
từ đó ra. 
 
Lưu ý: Bất kỳ lúc nào, kể cả lúc nhắm đánh hay 
lúc đưa gậy ra phía sau để thực hiện cú đánh, 
người chơi có quyền chạm vào, có thể bằng 
gậy hay cái gì khác, những chướng ngại vật, 
hay công trình mà Ủy ban tuyên bố đó là một 
phần không của sân hay có thể chạm vào cỏ, 
bụi cây, cây cối hay những thứ khác mọc trên 
đất. 
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touching the hazard. 
 
Exceptions:  
1. Provided nothing is done that constitutes 
testing the condition of the hazard or improves 
the lie of the ball, there is no penalty if the 
player (a) touches the ground or loose 
impediments in any hazard or water in a water 
hazard as a result of or to prevent falling, in 
removing an obstruction, in measuring or in 
marking the position of, retrieving, lifting, placing 
or replacing a ball under any Rule or (b) places 
his clubs in a hazard.  
 
2. At any time, the player may smooth sand or 
soil in a hazard provided this is for the sole 
purpose of caring for the course and nothing is 
done to breach Rule 13-2 with respect to the 
next stroke. If a ball played from a hazard is 
outside the hazard after the stroke, the player 
may smooth sand or soil in the hazard without 
restriction.  
 
3. If the player makes a stroke from a hazard 
and the ball comes to rest in another hazard, 
Rule 13-4a does not apply to any subsequent 
actions taken in the hazard from which the 
stroke was made. 
 
Note: At any time, including at address or in the 
backward movement for the stroke, the player 
may touch, with a club or otherwise, any 
obstruction, any construction declared by the 
Committee to be an integral part of the course 
or any grass, bush, tree or other growing thing. 
 
 
 
PENALTY FOR BREACH OF RULE: 
Match play - Loss of hole; Stroke play - Two 
strokes. 

 
 

Luật 14 Đánh bóng  Rule 14 Striking the Ball 

 
14-1. Bóng đã hoàn toàn được đánh 
Bóng được xác định đã hoàn toàn được đánh 
bằng đầu gậy và bắt buộc không được đẩy, kéo 
hoặc múc. 
 
14-2. Trợ giúp 
Khi đang thực hiện cú đánh , người chơi không 
được : 
 
a. Nhận được sự trợ giúp vật lý hoặc bảo vệ từ 

 
14-1. Ball to be Fairly Struck At 
The ball must be fairly struck at with the head of 
the club and must not be pushed, scraped or 
spooned. 
 
14-2. Assistance 
In making a stroke, a player must not: 
 
 
a. Accept physical assistance or protection from 



các tác nhân khác; hoặc 
 
b. Để cho caddie, đồng đội hoặc caddie của 
đồng đội vào thay vị trí của mình hoặc gần với 
đường đánh bóng hoặc đường gạt bóng 
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14-3.Thiết bị nhân tạo, các thiết bị không 
phổ biến và cách sử dụng không phổ biến 
các Thiết bị 
R&A giữ quyền, tại bất cứ thời điểm nào, thay 
đổi Luật liên quan đến thiết bị nhân tạo, các 
thiết bị không phổ biến và cách sử dụng không 
phổ biến các thiết bị và thay đổi cách giải thích 
liên quan đến các Luật này. 
 
Khi người chơi có sự hoài nghi khi lựa chọn sử 
dụng các thiết bị có thể cấu thành việc vi phạm 
Luật 14-3 nên tham khảo R&A. Nhà sản xuất sẽ 
phải đệ trình đến R&A mẫu thiết bị được sản 
xuất trước khi nó được quyết định đưa vào sử 
dụng trong một vòng đấu thông thường vì nó sẽ 
có thể làm cho người chơi vi phạm Luật 14-3. 
 
Mẫu trở thành tài sản của của R&A với mục 
đích tham chiếu. nếu nhà sản xuất không nộp 
mẫu hoặc khi nộp mẫu mà không chờ quyết 
định mà đã tiến hành sản xuất hoặc/và tiếp thị 
sản phẩm thì nhà sản xuất phải chấp nhận nhận 
những rủi ro của việc sử dụng những sản phẩm 
có thể gây vi phạm Luật. 
 
Loại trừ được chỉ ra trong Luật , trong vòng đấu 
thông thường người chơi sẽ không được sử 
dụng bất cứ dụng cụ nhân tạo hoặc thiết bị 
không phổ biến hoặc cách sử dụng thiết bị một 
cách không phổ biến: 
 
a. Có thể trợ giúp anh ta thực hiện cú đánh 
hoặc trong cuộc chơi của anh ta; hoặc 
 
b. Cho mục đích đánh giá hoặc đo lường 
khoảng cách hoặc các điều kiện ảnh hưởng đến 
cuộc chơi; hoặc 
 
c. Có thể trợ giúp để nắm gậy, ngoại trừ khi: 
 
 
(i) găng tay bị hỏng ; 
 
(ii) nhựa thông, bột làm khô hoặc kem được sử 

the elements; or 
 
b. Allow his caddie, his partner or his partner’s 
caddie to position himself on or close to an 
extension of the line of play or the line of putt 
behind the ball. 
 
PENALTY FOR BREACH OF RULE 14-1 or 14-
2 
 
Match play - Loss of hole; Stroke play - Two 
strokes 
 
14-3. Artificial Devices, Unusual Equipment 
and Unusual Use of Equipment 
 
The R&A reserves the right, at any time, to 
change the Rules relating to artificial devices, 
unusual equipment and the unusual use of 
equipment, and to make or change the 
interpretations relating to these Rules. 
 
A player in doubt as to whether use of an item 
would constitute a breach of Rule 14-3 should 
consult the R&A. A manufacturer should submit 
to the R&A a sample of an item to be 
manufactured for a ruling as to whether its use 
during a stipulated round would cause a player 
to be in breach of Rule 14-3. 
 
The sample becomes the property of the R&A 
for reference purposes. If a manufacturer fails to 
submit a sample or, having submitted a sample, 
fails to await a ruling before manufacturing 
and/or marketing the item, the manufacturer 
assumes the risk of a ruling that use of the item 
would be contrary to the Rule 
 
Except as provided in the Rules, during a 
stipulated round the player must not use any 
artificial device or unusual equipment, or use 
any equipment in an unusual manner: 
 
 
a. That might assist him in making a stroke or in 
his play; or 
 
b. For the purpose of gauging or measuring 
distance or conditions that might affect his play; 
or 
 
c. That might assist him in gripping the club, 
except that: 
 
(i) plain gloves may be worn; 
 
(ii) resin, powder and drying or moisturising 



dụng; và 
 
(iii) khăn lau hoặc khăn tay có thể dung để cuốn 
quanh tay nắm gậy. 
 
Ngoại lệ: 
1.Người chơi không vi phạm Luật nếu (a) thiết 
bị hoặc dụng cụ được thiết kế có tác dụng làm 
giảm đau trong y khoa. (b) người chơi có xác 
nhận lý do y khoa khi sử dụng thiết bị hoăc 
dụng cụ, và (c) Ủy ban đã đồng ý việc sử dụng 
không giúp người chơi tạo bất cứ lợi thế nào 
với người chơi khác. 
 
2. Người chơi không vi phạm Luật nếu sử dụng 
thiết bị theo tập quán truyền thống đã được 
chấp nhận. 
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Lưu ý : Ủy ban có thể đưa ra Luật địa phương 
cho phép người chơi sử dụng các dụng cụ đo 
hoặc chỉ đo lường khoảng cách mà thôi. 
 
14-4. Đánh bóng nhiều hơn một chạm 
Nếu người chơi đánh bóng nhiều hơn một 
chạm trong một cú đánh , người chơi phải tính 
cú đánh và cộng thêm một cú đánh phạt, tổng 
cộng chỉ là hai cú đánh. 
 
14-5. Đánh bóng đang di chuyển 
Người chơi không được thực hiện cú đánh khi 
quả bóng đang di chuyển 
 
Ngoại lệ: 
 
* Bóng rơi ra khỏi tee- Luật 11-3 
 
* Đánh bóng nhiều hơn một chạm - Luật 14-4 
 
* Bóng di chuyển trên nước- Luật 14-6 
 
Khi bóng bắt đầu di chuyển khi người chơi bắt 
đầu cú đánh hoặc chuyển động gậy về phía sau 
khi thực hiện cú đánh , anh ta không phải chịu 
phạt trong Luật này khi đánh bóng đang di 
chuyển nhưng không được miễn phạt dưới các 
Luật sau : 
 
* Bóng vẫn còn di chuyển bởi người chơi - Luật 
18-2a 
 
* Bóng vẫn còn di chuyển sau khi nhắm - Luật 
18-2b 
 
* (Bóng dược chủ tâm làm lệch hướng hoặc 

agents may be used; and 
 
(iii) a towel or handkerchief may be wrapped 
around the grip. 
 
Exceptions: 
1. A player is not in breach of this Rule if (a) the 
equipment or device is designed for or has the 
effect of alleviating a medical condition, (b) the 
player has a legitimate medical reason to use 
the equipment or device, and (c) the Committee 
is satisfied that its use does not give the player 
any undue advantage over other players. 
 
2. A player is not in breach of this Rule if he 
uses equipment in a traditionally accepted 
manner. 
 
PENALTY FOR BREACH OF RULE 14-3: 
Disqualification. 
 
Note: The Committee may make a Local Rule 
allowing players to use devices that measure or 
gauge distance only. 
 
14-4. Striking the Ball More Than Once 
If a player’s club strikes the ball more than once 
in the course of a stroke, the player must count 
the stroke and add a penalty stroke, making two 
strokes in all. 
 
14-5. Playing Moving Ball 
A player must not make a stroke at his ball while 
it is moving. 
 
Exceptions: 
 
* Ball falling off tee - Rule 11-3 
 
* Striking the ball more than once - Rule 14-4 
 
* Ball moving in water - Rule 14-6 
 
* When the ball begins to move only after the 
player has begun the stroke or the backward 
movement of his club for the stroke, he incurs 
no penalty under this Rule for playing a moving 
ball, but he is not exempt from any penalty 
under the following Rules: 
 
* Ball at rest moved by player - Rule 18-2a 
 
 
* Ball at rest moving after address - Rule 18-2b 
 
 
* (Ball purposely deflected or stopped by player, 



dừng lại bởi người chơi , đồng đội hoặc caddie- 
xem Luật 1-2) 
 
14-6. Bóng đang di chuyển trong nước 
Khi bóng đang di chuyển trong nước và trong 
bẫy nước , người chơi có thể thực hiện cú đánh 
mà không bị phạt, nhưng không được chậm trễ 
thực hiện cú đánh với mục đích để gió hoặc 
luồng nước có thể cải thiện vị trí bóng. Bóng di 
chuyển trong bẫy nước có thể nhặt lên nếu 
người chơi chọn viện dẫn Luật 26. 
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partner or caddie - see Rule 1-2) 
 
 
14-6. Ball Moving in Water 
When a ball is moving in water in a water 
hazard, the player may, without penalty, make a 
stroke, but he must not delay making his stroke 
in order to allow the wind or current to improve 
the position of the ball. A ball moving in water in 
a water hazard may be lifted if the player elects 
to invoke Rule 26. 
 
PENALTY FOR BREACH OF RULE 14-5 or 14-
6: 
 
Match play - Loss of hole; Stroke play - Two 
strokes. 

 
 

Luật 15 Bóng Thay Thế; Sai Bóng Rule 15 Substituted Ball; Wrong Ball 

 
15-1 Thông tin chung 
Người chơi phải hoàn thành hố gôn với bóng 
được đánh từ khu vực đài phát bóng, trừ 
trường hợp bóng bị mất hoặc bị OB hoặc do 
người chơi thay thế bằng 1 bóng khác, cho dù 
là việc thay thế có được cho phép hay không ( 
xem luật 15-2). Nếu người chơi đánh sai bóng, 
xem luật 15-3. 
 
15-2 Bóng Thay Thế 
Người chơi có thể thay thế bóng khác khi tiến 
hành theo luật cho phép người chơi đánh, thả 
bóng hay đặt 1 bóng khác để hoàn thành việc 
thi đấu hố gôn. Bóng thay thế trở thành bóng 
trong cuộc 
 
Nếu người chơi thay thế bóng khi không được 
cho phép theo luật, bóng thay thế này không 
phải là bóng sai (wrong ball); mà sẽ trở thành 
bóng trong cuộc. Nếu sai phạm không được xử 
lý theo luật 20-6 và người chơi thực hiện cú 
đánh với bóng thay thế bị sai này, người chơi 
sẽ thua hố gôn đó trong thể thức đấu trận 
(match play) hoặc bị phạt 2 gậy trong thể thức 
đấu gậy theo luật áp dụng, và trong đấu gậy thì 
người chơi phải tiếp tục thi đấu với bóng thay 
thế này. 
Trường hợp ngoại lệ: Nếu người chơi bị phạt 
do thực hiện cú đánh sai chỗ, sẽ không có gậy 
phạt cộng thêm nào cho lỗi thay thế bóng sai 
qui định.  
(Đánh bóng sai chỗ - xem luật 20-7) 
 
15-3 Sai Bóng 

 
15-1. General 
A player must hole out with the ball played from 
the teeing ground, unless the ball is lost or out 
of bounds or the player substitutes another ball, 
whether or not substitution is permitted (see 
Rule 15-2). If a player plays a wrong ball, see 
Rule 15-3. 
 
 
15-2. Substituted Ball 
A player may substitute a ball when proceeding 
under a Rule that permits the player to play, 
drop or place another ball in completing the play 
of a hole. The substituted ball becomes the ball 
in play. 
 
If a player substitutes a ball when not permitted 
to do so under the Rules, thatsubstituted ball is 
not a wrong ball; it becomes the ball in play. If 
the mistake is not corrected as provided in 
Rule 20-6 and the player makes a stroke at a 
wrongly substituted ball, he loses the hole in 
match play or incurs a penalty of two strokes in 
stroke play under the applicable Rule and, in 
stroke play, must play out the hole with 
the substituted ball. 
 
Exception: If a player incurs a penalty for 
making a stroke from a wrong place, there is no 
additional penalty for substituting a ball when 
not permitted. 
(Playing from wrong place - see Rule 20-7) 
 
15-3. Wrong Ball 



a. a. Thế thức đấu trận 
Nếu người chơi thực hiện cú đánh với bóng sai, 
người chơi sẽ thua hố này. 
Nếu bóng sai thuộc về 1 người chơi khác, 
người chơi chủ của bóng này phải đặt bóng vào 
vị mà bóng sai được đánh trước đó. 
Nếu người chơi và đối thủ đổi bóng trong khi thi 
đấu 1 hố gôn, thì người đầu tiên thực hiện cú 
đánh vào bóng bị sai thì sẽ thua hố gôn đó; 
trong trường hợp không xác định được việc 
bóng sai, thì hố gôn sẽ được thi đấu tiếp với sự 
thay đổi bóng này. 
Trường hợp ngoại lệ:Người chơi sẽ không bị 
phạt khi thực hiện cú đánh vào bóng sai nếu 
bóng này nằm trong nước ở trong bẫy nước. 
Bất kì cú đánh nào vào bóng sai nằm trong 
nước ở bãy nước sẽ không được tính vào điểm 
người chơi. Người chơi phải sửa vi phạm này 
bằng cách đánh với bóng đúng khác theo qui 
định của luật. 
(Đặt và thay thế bóng - xem luật 20-3) 

b. b. Thể thức đấu gậy 
Nếu đấu thủ thực hiện 1 hay nhiều cú đánh và 
bóng sai, đấu thủ sẽ bị phạt 2 gậy. 
Đấu thủ sẽ phải sửa lỗi sai phạm bằng cách 
đánh cùng bóng theo luật qui định. Nếu đấu thủ 
không hoàn thành việc sửa sai phạm trước khi 
thực hiện cú đánh ở khu vực phát bóng kế tiếp, 
hoặc trong trường hợp đây là hố gôn cuối cùng 
của trận đấu và đấu thủ không thong báo ý định 
của mình trong việc sửa sai phạm trước khi rời 
khỏi Green, đấu thủ sẽ bị hủy kết quả. 
Các cú đánh được thực hiện bởi đấu thủ với 
bóng sai sẽ không được tính vào kết quả. Nếu 
bóng sai thuộc về 1 đấu thủ khác, thì người chủ 
của bóng này phải đặt bóng vào vị trí mà bóng 
sai được đánh từ lần đầu tiên. 
 
Trường hợp ngoại lệ: Đấu thủ sẽ không bị 
phạt trong trường hợp thực hiện cú đánh với 
bóng sai nằm trong nước ở bẫy nước. 
Tất cả các cú đánh với bóng sai nằm trong 
nước ở bẫy nước sẽ không được tính điểm. 
 
( Đặt và thay thế bóng - xem luật 20-3) 

a. Match Play 
If a player makes a stroke at a wrong ball, he 
loses the hole. 
If the wrong ball belongs to another player, its 
owner must place a ball on the spot from which 
the wrong ball was first played. 
If the player and opponent exchange balls 
during the play of a hole, the first to make 
a stroke at a wrong ball loses the hole; when 
this cannot be determined, the hole must be 
played out with the balls exchanged. 
 
Exception: There is no penalty if a player 
makes a stroke at a wrong ball that is moving in 
water in a water hazard. Any strokes made at 
a wrong ballmoving in water in a water 
hazard do not count in the player’s score. The 
player must correct his mistake by playing the 
correct ball or by proceeding under the Rules. 
 
(Placing and Replacing - see Rule 20-3) 
b. Stroke Play 
If a competitor makes a stroke or strokes at 
a wrong ball, he incurs a penalty of two strokes. 
The competitor must correct his mistake by 
playing the correct ball or by proceeding under 
the Rules. If he fails to correct his mistake 
before making astroke on the next teeing 
ground or, in the case of the last hole of the 
round, fails to declare his intention to correct his 
mistake before leaving the putting green, he is 
disqualified. 
Strokes made by a competitor with a wrong 
ball do not count in his score. If the wrong 
ball belongs to another competitor, its owner 
must place a ball on the spot from which 
the wrong ball was first played. 
 
Exception: There is no penalty if 
a competitor makes a stroke at a wrong ballthat 
is moving in water in a water hazard. 
Any strokes made at a wrong ballmoving in 
water in a water hazard do not count in 
the competitor’s score. 
(Placing and Replacing - see Rule 20-3) 

 
 

Luật 16 Green Rule 16 The Putting Green 

 
16-1 Tổng Quát  
a. Chạm vào đường đẩy bóng 
Không được chạm vào đường đẩy bóng trừ 
những trường hợp sau:  
(i) người chơi có thể dời những vật cản không 
cố định nhưng không được ấn bất cứ thứ gì 

 
16-1. General 
a. Touching Line of Putt 
The line of putt must not be touched except: 
 
(i) the player may remove loose impediments, 
provided he does not press anything down; 



xuống 
(ii) người chơi có thể đặt gậy trước bóng khi 
addressing nhưng không được ấn bất cứ thứ gì 
xuống. 
(iii) để đo đạc - Luật 18-6 
(iv) nhấc bóng lên hoặc đặt bóng trở lại - Luật 
16-1b 
(v) nhấn cái mác bóng xuống 
(vi) khi đang sửa chữa một hố cờ cũ hay vết 
bóng rơi trên green - Luật 16-1c; và 
(vii) dọn dẹp những vật cản có thể dời được - 
Luật 24-1 
(xác định đường đẩy bóng trên green - xem 
Luật 8-2b) 
 
b. Nhấc và lau bóng 
Bóng trên green có thể được phép nhấc và nếu 
muốn, có thể lau sạch. Vị trí của bóng phải 
được đánh dấu trước khi bóng được nhấc lên 
và sau đó bóng phải được đặt lại vị trí cũ (xem 
Luật 20-1). Khi có một quả bóng đang di chuyển 
trên green thì không được nhấc qủa bóng khác 
nếu quả đó có thể làm ảnh hưởng đến hướng đi 
của quả bóng đang di chuyển.  
 
c. Sửa chữa hố cờ cũ, dấu bóng rơi và 
những hư hại khác 
Người chơi có thể sửa chữa một hố cờ cũ hay 
những hư hại khác trên green tạo ra bởi va 
chạm của bóng rơi, bất kể bóng của người chơi 
có nằm trên green hay chưa. Nếu bóng hay cái 
mác bóng bị di chuyển trong lúc sửa chữa, quả 
bóng hay cái mác bóng phải được đặt lại vị trí 
cũ. Sẽ không bị phạt, nếu như bóng hay cái 
mác bóng bị di dời trực tiếp hay gián tiếp xuất 
phát từ hoạt động sửa chữa một hố cờ cũ hay 
những hư hại khác trên green tạo ra bởi bóng 
rơi. Nếu không, thì áp dụng Luật 18. 
Không được sửa chữa những hư hại khác trên 
vùng đẩy bóng nếu việc này có thể hổ trợ người 
chơi trong việc đẩy bóng sau đó. 
 
d. Thăm dò bề mặt green 
Trong một vòng thi đấu, người chơi không được 
thăm dò bề mặt của bất kỳ green nào bằng 
cách lăn một quả bóng hay làm thô đi hoặc 
xước mặt green. 
Ngoại lệ: Khi đang đánh giữa hai hố, người chơi 
có quyền thử bề mặt của green tập hoặc green 
của hố vừa đánh xong, trừ khi Uỷ ban không 
cho phép việc này. (XemLưu ý 2 ở Luật 7-2) 
 
e. Dạng chân qua, hay Dẫm lên đường Đẩy 
bóng 
Người chơi không được đẩy bóng trên vùng 
đẩy bóng trong tư thế dang chân trên (Line Put), 
hay có một chân dẩm lên đường đẩy bóng hoặc 

 
(ii) the player may place the club in front of the 
ball when addressing it, provided he does not 
press anything down; 
(iii) in measuring - Rule 18-6; 
(iv) in lifting or replacing the ball - Rule 16-1b;  
 
(v) in pressing down a ball-marker; 
(vi) in repairing old hole plugs or ball marks on 
the putting green - Rule 16-1c; and 
(vii) in removing movable obstructions - Rule 
24-1. 
(Indicating line for putting on putting green - see 
Rule 8-2b) 
  
b. Lifting and Cleaning Ball 
A ball on the putting green may be lifted and, if 
desired, cleaned. The position of the ball must 
be marked before it is lifted and the ball must be 
replaced (see Rule 20-1). When another ball is 
in motion, a ball that might influence the 
movement of the ball in motion must not be 
lifted. 
  
 
c. Repair of Hole Plugs, Ball Marks and 
Other Damage 
The player may repair an old hole plug or 
damage to the putting green caused by the 
impact of a ball, whether or not the player’s ball 
lies on the putting green. If a ball or ball-marker 
is accidentally moved in the process of the 
repair, the ball or ball-marker must be replaced. 
There is no penalty, provided the movement of 
the ball or ball-marker is directly attributable to 
the specific act of repairing an old hole plug or 
damage to the putting green caused by the 
impact of a ball. Otherwise, Rule 18 applies. 
Any other damage to the putting green must not 
be repaired if it might assist the player in his 
subsequent play of the hole. 
 
d. Testing Surface 
During the stipulated round, a player must not 
test the surface of any putting green by rolling a 
ball or roughening or scraping the surface. 
Exception: Between the play of two holes, a 
player may test the surface of any practice 
putting green and the putting green of the hole 
last played, unless the Committee has 
prohibited such action (see Note 2 to Rule 7-2). 
 
e. Standing Astride or on Line of Putt 
 
The player must not make a stroke on the 
putting green from a stance astride, or with 
either foot touching, the line of putt or an 



đường kéo dài của hướng đẩy bóng ra phía sau 
quả bóng. (Đường này kết thúc ở Hố và không 
kéo dài sau hố) 
Ngoại Lệ: Không phạt: nếu vô tình đứng lên, 
hay dang chân qua đường đẩy bóng (hoặc 
đường kéo dài của hướng đẩy bóng ra phía sau 
bóng) để tránh dẩm lên đường đẩy bóng (hay 
đường đẩy bóng tiềm năng) của bạn chơi 
 
f. Đánh bóng khi một quả bóng khác đang di 
chuyển 
Người chơi không được đánh bóng khi một quả 
bóng khác đang di chuyển từ một cú đánh được 
thực hiện trên green, trừ trường hợp, không có 
phạt nếu đó là lượt của người đó. 
(Nhấc bóng đang hỗ trợ hoặc cản trở cuộc chơi 
trong khi bóng đang lăn - xem Luật 22) 
XỬ PHẠT CHO VIỆC VI PHẠM LUẬT 16-1: 
Đấu hố: Thua hố 
Đấu gậy: phạt hai gậy 
(Vị trí của caddie hay đồng đội - xem Luật 14-2) 
(Nhầm khu vực đẩy bóng, Green khác - xem 
Luật 25-3) 
 
16-2 Bóng ở miệng hố 
Khi bất kể một phần nào của quả bóng đang ở 
miệng hố, người chơi được quyền có đủthời 
gian đi tới hố nếu không nhằm làm chậm cuộc 
chơi, và cộng thêm 10 giây để xem bóng đã 
dừng hoàn toàn chưa. Nếu đến lúc đó mà quả 
bóng vẫn không rơi vào hố, nó được quyết định 
là đã dừng. Nếu sau đó bóng rơi vào hố, người 
chơi được xem là đã đưa bóng vào hố với cú 
đánh cuối cùng vừa rồi, và phải thêm một gậy 
phạt vào điểm của hố này; ngoài ra, không có 
quy định về phạt ở Luật này. 
(Chậm thái quá - xem Luật 6-7) 

extension of that line behind the ball. 
 
 
Exception: There is no penalty if the stance is 
inadvertently taken on or astride the line of putt 
(or an extension of that line behind the ball) or is 
taken to avoid standing on another player’s line 
of putt or prospective line of putt. 
 
f. Making Stroke While Another Ball in 
Motion 
The player must not make a stroke while 
another ball is in motion after a stroke from the 
putting green, except that if a player does so, 
there is no penalty if it was his turn to play. 
(Lifting ball assisting or interfering with play 
while another ball in motion- see Rule 22) 
PENALTY FOR BREACH OF RULE 16-1: 
Match play - Loss of hole;  
Stroke play - Two strokes. 
(Position of caddie or partner - see Rule 14-2)  
(Wrong putting green - see Rule 25-3) 
 
 
16-2. Ball Overhanging Hole 
When any part of the ball overhangs the lip of 
the hole, the player is allowed enough time to 
reach the hole without unreasonable delay and 
an additional ten seconds to determine whether 
the ball is at rest. If by then the ball has not 
fallen into the hole, it is deemed to be at rest. If 
the ball subsequently falls into the hole, the 
player is deemed to have holed out with his last 
stroke, and must add a penalty stroke to his 
score for the hole; otherwise, there is no penalty 
under this Rule. 
(Undue delay - see Rule 6-7) 

 
 

Luật 17 Cọc cờ Rule 17 The Flagstick 

 
17-1 Trông Cờ, Tháo Cờ Ra hay Cầm Cờ Lên 
 
Trước khi thực hiện cú đánh từ bất cứ đâu trên 
sân, người chơi có quyền yêu cầu người khác 
trông cờ, tháo cờ ra hay cầm cờ lên để chỉ vị trí 
của hố cờ. 
Nếu không trông, tháo ra hay cầm cờ lên trước 
khi người chơi thực hiện cú đánh thì sẽ không 
được trông, tháo ra hay cầm cờ lên trong khi 
đang thực hiện cú đánh, lúc bóng đang di 
chuyển, nếu như việc này sẽ ảnh hưởng đến 
việc bóng di chuyển (Có thể dịch thoáng hơn là 
“ảnh hưởng đến hướng đi của bóng” nhưng cần 
cân nhắc vì “movement” không phải là “direction 

 
17-1. Flagstick Attended, Removed or Held 
Up 
Before making a stroke from anywhere on the 
course, the player may have the flagstick 
attended, removed or held up to indicate the 
position of the hole. 
If the flagstick is not attended, removed or held 
up before the player makes a stroke, it must not 
be attended, removed or held up during the 
stroke or while the player’s ball is in motion if 
doing so might influence the movement 
of the ball. 
  
  



- hướng đi” và có lí do để R&A ghi là 
“movement” mà không dung chữ “direction”) 
Lưu ý 1: Nếu cờ trong lỗ và có ai đó đang đứng 
gần cờ khi có một cú đánh đang được thực hiện 
thì người đó được xem là đang trông cờ. 
Lưu ý 2: Nếu, trước khi thực hiện cú đánh, có ai 
đó trông cờ, tháo cờ ra hay cầm cờ lên và 
người chơi biết được điều này và không phản 
đối, thì người chơi xem như đã cho phép việc 
này. 
Lưu ý 3: Nếu bất cứ ai trông cờ, hay cầm cờ lên 
trong lúc cú đánh đang được thực hiện thì 
người này được xem như đang trông cờ cho 
đến khi bóng ngừng di chuyển 
 
(Di chuyển cờ đang được trông, tháo ra hay 
cầm lên khi bóng đang di chuyển: Xem Luật 24-
1) 
  
17-2 Trông Cờ Mà Không được Sự đồng ý 
Của Người Chơi 
Nếu đối thủ hay caddie của đối thủ trong thi đấu 
đối kháng (match play) hay một người cùng thi 
đấu khác hay caddie của người đó trong thi đấu 
gậy, trông cờ, tháo cờ ra hay cầm cờ lên mà 
không có sự đồng thuận của người chơi hay 
người chơi không biết trước trong khi người 
đang thực hiện cú đánh hay lúc bóng đang di 
chuyển, và hành động này có thể ảnh hưởng 
đến hướng đi của bóng, đối thủ hay người cùng 
thi đấu khác sẽ bị phạt. 
XỬ PHẠT CHO VIỆC VI PHẠM LUẬT 17-2 hay 
17-2: 
Thi đấu lổ: Thua lổ. Thi đấu gậy: 2 gậy. 
  
*Trong thi đấu gậy, nếu phạm luật 17-2 và bóng 
của người thi đấu đụng vào cọc cờ, đụng vào 
người trông cờ hay bất cứ thứ gì người đó 
mang theo thì người đánh không bị phạt. Bóng 
được đánh tiếp từ vị trí bóng dừng, trừ khi nếu 
cú đánh thực hiện trên green thì cú đánh bị hủy 
và phải đặt bóng về chổ cũ và đánh lại. 
  
 
17-3 Bóng chạm vào cọc cờ hay người trông 
cờ. 
Bóng của người chơi không được chạm vào: 
a. Cọc cờ khi nó đang được trông, tháo ra hay 
cầm lên 
b. Người trông cờ hay đang cầm cờ lên hay bất 
cứ thứ gì người đó mang theo; hay 
c. Cọc cờ trong hố, không được trông, sau khi 
cú đánh đã được thực hiện trên green. 
 
Ngoại Lệ: Khi cờ được trông, tháo ra hay giữ 
lên mà không có sự đồng thuận của người chơi 
- Xem Luật 17-2 

  
  
Note 1: If the flagstick is in the hole and anyone 
stands near it while a stroke is being made, he 
is deemed to be attending the flagstick. 
  
Note 2: If, prior to the stroke, the flagstick is 
attended, removed or held up by anyone with 
the player’s knowledge and he makes no 
objection, the player is deemed to have 
authorised it. 
Note 3: If anyone attends or holds up the 
flagstick while a stroke is being made, he is 
deemed to be attending the flagstick until the 
ball comes to rest. 
(Moving attended, removed or held-up flagstick 
while ball in motion - see Rule 24-1) 
  
  
17-2. Unauthorised Attendance 
  
If an opponent or his caddie in match play or a 
fellow-competitor or his caddie in stroke play, 
without the player’s authority or prior 
knowledge, attends, removes or holds up the 
flagstick during the stroke or while the ball is in 
motion, and the act might influence the 
movement of the ball, the opponent or fellow-
competitor incurs the applicable penalty. 
  
  
*PENALTY FOR BREACH OF RULE 17-1 or 
17-2: 
Match play - Loss of hole; Stroke play - Two 
strokes. 
*In stroke play, if a breach of Rule 17-2 occurs 
and the competitor’s ball subsequently strikes 
the flagstick, the person attending or holding it 
or anything carried by him, the competitor incurs 
no penalty. The ball is played as it lies, except 
that if the stroke was made on the putting green, 
the stroke is cancelled and the ball must be 
replaced and replayed. 
 
17-3. Ball Striking Flagstick or Attendant 
 
The player’s ball must not strike: 
a. The flagstick when it is attended, removed or 
held up; 
b. The person attending or holding up the 
flagstick or anything carried by him; or 
c. The flagstick in the hole, unattended, when 
the stroke has been made on the putting green. 
 
Exception: When the flagstick is attended, 
removed or held up without the player’s 
authority - see Rule 17-2. 



XỬ PHẠT CHO VIỆC VI PHẠM LUẬT 17-3: 
Thi đấu lỗ: Thua lỗ. Thi đấu gậy: Phạt 2 gậy và 
bóng đánh tiếp từ vị trí bóng nằm. 
  
17-4. Bóng Tựa vào Cọc Cờ 
Khi bóng của người chơi dựa vào cọc cờ nằm 
trong lỗ và bóng chưa được xem là “vào hố,” 
người chơi hay một người khác với sự cho 
phép của người chơi có thể xê dịch cờ hay tháo 
cờ ra và nếu bóng rơi vào hố thì người chơi 
xem như đã đánh bóng vào với cú đánh cuối 
cùng; nếu không thì quả bóng, nếu di chuyển, 
sẽ phải được đặt trên mép hố và không phạt.  

PENALTY FOR BREACH OF RULE 17-3: 
Match play - Loss of hole; Stroke play - Two 
strokes and the ball must be played as it lies. 
  
17-4. Ball Resting Against Flagstick 
When a player’s ball rests against the flagstick 
in the hole and the ball is not 
holed, the player or another person authorised 
by him may move or remove 
the flagstick, and if the ball falls into the hole, 
the player is deemed to have 
holed out with his last stroke; otherwise, the 
ball, if moved, must be placed on 
the lip of the hole, without penalty.  

 
 

Luật 18 Bóng đang nằm bị di chuyển Rule 18 Ball at rest moved 

 
18-1. Do nhân tố ngoài cuộc 
Nếu trái bóng đang nằm im lại bị dịch chuyển 
bởi một nhân tố ngoài cuộc, sẽ không bị phạt và 
bóng phải được đặt lại. 
Ghi chú: Một câu hỏi thực tế là bóng có bị nhân 
tố bên ngoài làm dịch chuyển hay không. Để áp 
dụng Luật này cần phải biết hoặc gần như chắc 
chắn rằng bóng bị nhân tố bên ngoài làm dịch 
chuyển. Nếu không biết hoặc không chắc chắn, 
gôn thủ phải đánh bóng từ nơi bóng nằm hoặc, 
nếu không tìm ra bóng, tiến hành theo Luật 27-
1. 
(Bóng gôn thủ đang nằm im bị một trái bóng 
khác làm dịch chuyển-xem Luật 18-5) 
 
18-2. Do gôn thủ, đồng đội, người nhặt bóng 
hoặc trang bị 
a. Nguyên tắc chung 
Khi bóng của gôn thủ đang ở trong cuộc, nếu: 
 
(i) gôn thủ, đồng đội hoặc người nhặt bóng của 
họ: 
   • nhấc hoặc xê dịch bóng,  
   • cố tình chạm vào nó (trừ khi chạm bóng 
bằng gậy hoặc động tác vào bóng) hoặc  
   • làm cho nó bị xê dịch trừ khi được Luật cho 
phép; hoặc 
(ii) các trang thiết bị của chính gôn thủ hoặc 
đồng đội của mình làm cho bóng xê dịch, 
 
gôn thủ bị phạt một cú đánh.  
 
Nếu trái bóng bị dịch chuyển, nó phải được đặt 
lại trừ khi sự xê dịch của bóng xảy ra sau khi 
gôn thủ bắt đầu thực hiện cú đánh hoặc cú 
vung gậy về phía sau để đánh và cú đánh được 
thực hiện. 

 
18-1. By Outside Agency 
If a ball at rest is moved by an outside agency, 
there is no penalty and the ball must be 
replaced. 
Note: It is a question of fact whether a ball has 
been moved by an outside agency. In order to 
apply this Rule, it must be known or virtually 
certain that an outside agency has moved the 
ball. In the absence of such knowledge or 
certainty, the player must play the ball as it lies 
or, if the ball is not found, proceed under Rule 
27-1. 
(Player’s ball at rest moved by another ball - see 
Rule 18-5) 
 
18-2. By Player, Partner, Caddie or 
Equipment  
a. General 
Except as permitted by the Rules, when a 
player’s ball is in play, if 
(i) the player, his partner or either of their 
caddies: 
   • lifts or moves the ball, 
   • touches it purposely (except with a club in 
the act of addressing the ball), or 
   • causes the ball to move, or 
 
(ii) the equipment of the player or his partner 
causes the ball to move, 
 
the player incurs a penalty of one stroke. 
 
If the ball is moved, it must be replaced, unless 
the movement of the ball occurs after the player 
has begun the stroke or the backward 
movement of the club for the stroke and the 
stroke is made. 



 
Theo Luật thì sẽ không có bất kỳ hình thức phạt 
nào nếu như nếu gôn thủ vô tình làm cho bóng 
di chuyển trong các trường hợp nêu sau: 
• Khi tìm bóng trong một chướng ngại bị che 
phủ bởi các vật xê dịch được hoặc cát, đối với 
trái bóng trong một địa hình đặc biệt hoặc đối 
với trái bóng được cho là nằm trong nước của 
chướng ngại nước - Luật 12-1. 
 
 
• Khi sửa chữa cho một vật lấp lỗ hoặc dấu 
bóng - Luật 16-1 c 
• Khi đo khỏang cách - Luật 18-6 
• Khi nhấc bóng theo một Luật - Luật 20-1 
• Khi đặt hoặc đặt lại bóng theo một Luật - Luật 
20-3 a 
• Khi dọn một vật xê dịch được trên khu lỗ gôn - 
Luật 23-1 
• Khi di chuyển các vật cản nhân tạo xê dịch 
được - Luật 24-1 
 
b. Bóng di chuyển sau khi vào bóng 
Nếu bóng trong cuộc của gôn thủ di chuyển sau 
khi đã vào bóng (không phải là kết quả của một 
cú đánh) thì gôn thủ được xem là đã di chuyển 
bóng và bị phạt một cú đánh.  
 
Bóng phải được đặt lại trừ khi sự di chuyển của 
bóng xảy ra sau khi gôn thủ đã bắt đầu cú đánh 
hoặc cú vung gậy ra phía sau để đánh và cú 
đánh được thực hiện. 
 
Ngoại lệ: Nếu như xác định được hay hầu như 
chắc chắn là gôn thủ không làm trái bóng di 
chuyển thì luật 18-2b không áp dụng (không 
phạt). 
 
18-3. Do đối thủ, người nhặt bóng hoặc 
trang bị trong đấu lỗ 
a. Trong khi tìm bóng 
Nếu trong khi tìm bóng của gôn thủ, bóng bị di 
chuyển bởi đối phương, người nhặt bóng hoặc 
trang bị của người này làm di chuyển bóng, 
chạm hoặc làm cho nó di chuyển, sẽ không bị 
phạt. Nếu trái bóng bị di chuyển, nó phải được 
đặt lại. 
 
b. Ngoài khi tìm bóng 
Nếu, ngoài khi tìm bóng, đối phương, ngươi 
nhặt bóng hoặc trang bị của người này di 
chuyển bóng, cố ý chạm vào hoặc làm cho nó bị 
di chuyển, thì trừ khi Luật có quy định riêng, đối 
phương sẽ bị phạt một cú đánh. Nếu trái bóng 
di chuyển, nó phải được đặt lại. 
 
(Đánh bóng sai - xem Luật 15-3) 

 
Under the Rules there is no penalty if a player 
accidentally causes his ball to 
move in the following circumstances: 
• In searching for a ball covered by sand, in the 
replacement of loose impediments moved in a 
hazard while finding or identifying a ball, in 
probing for a ball lying in water in a water 
hazard or in searching for a ball in an 
obstruction or an abnormal ground condition - 
Rule 12-1 
• In repairing a hole plug or ball mark - Rule 16-
1c 
• In measuring - Rule 18-6 
• In lifting a ball under a Rule - Rule 20-1 
• In placing or replacing a ball under a Rule - 
Rule 20-3a 
• In removing a loose impediment on the putting 
green - Rule 23-1 
• In removing movable obstructions - Rule 24-1 
 
 
b. Ball Moving After Address 
If a player’s ball in play moves after he has 
addressed it (other than as a result of a stroke), 
the player is deemed to have moved the ball 
and incurs a penalty of one stroke. 
 
The ball must be replaced, unless the 
movement of the ball occurs after the player has 
begun the stroke or the backward movement of 
the club for the stroke and the stroke is made. 
 
Exception: If it is known or virtually certain that 
the player did not cause his ball to move, Rule 
18-2b does not apply. 
 
 
18-3. By Opponent, Caddie or Equipment in 
Match Play  
a. During Search 
If, during search for a player’s ball, an opponent, 
his caddie or his equipment moves the ball, 
touches it or causes it to move, there is no 
penalty. If the ball is moved, it must be replaced. 
 
 
 
b. Other Than During Search 
If, other than during search for a player’s ball, 
an opponent, his caddie or his equipment 
moves the ball, touches it purposely or causes it 
to move, except as otherwise provided in the 
Rules, the opponent incurs a penalty of one 
stroke. If the ball is moved, it must be replaced. 
 
(Playing a wrong ball - see Rule 15-3) 



 
(Bóng di chuyển trong khi đo khỏang cách - 
xem Luật 18-6) 
 
18-4. Do bạn đấu, người nhặt bóng hoặc 
trang bị trong đấu gậy 
Nếu bạn đấu, người nhặt bóng hoặc trang bị 
của người này di chuyển bóng của gôn thủ, 
chạm vào hoặc làm cho nó di chuyển, sẽ không 
bị phạt. Nếu trái bóng bị di chuyển, nó phải 
được đặt lại. 
(Đánh sai bóng - xem Luật 15-3) 
 
18-5. Do một trái bóng khác 
Nếu trái bóng trong cuộc đang nằm yên bị di 
chuyển bởi một trái bóng khác đang chuyển 
động sau một cú đánh, trái bóng di chuyển phải 
được đặt lại chỗ cũ. 
 
18-6. Bóng bị di chuyển trong khi đo khỏang 
cách 
Nếu bóng hoặc dấu bóng bị di chuyển trong khi 
đo khỏang cách theo hoặc trong quyết định áp 
dụng một Luật, bóng hoặc dấu bóng phải được 
đặt lại. Không bị phạt với điều kiện là sự di 
chuyển của bóng hoặc dấu bóng có liên quan 
đến các hành động đo khỏang cách nhất định 
nào đó. Nếu không, các quy định của Luật 18-
2a, 18-3b hoặc 18-4 được áp dụng. 
 
XỬ PHẠT CHO VIỆC VI PHẠM LUẬT; 
Đấu lỗ - Thua lỗ đó; Đấu gậy - phạt hai cú đánh 
 
 
* Nếu một gôn thủ được yêu cầu đặt lại bóng 
mà không thực hiện, sẽ chịu mức phạt chung 
do vi phạm Luật 18. không có hình phạt nào 
thêm theo Luật 18, trừ trường hợp của bóng 
thay thế sai (Luật 15-2). 
 
 
Lưu ý 1: nếu trái bóng được đặt lại theo Luật 
này không được tìm thấy ngay, một trái bóng 
khác có thể được thay thế. 
Lưu ý 2: nếu vị trí của trái bóng đầu tiên được 
đặt hoặc đặt lại bị thay đổi, xem Luật 20-3b. 
Lưu ý 3: nếu không thể xác định được vị trí phải 
đặt của trái bóng, xem Luật 20-3c. 
 

 
(Ball moved in measuring - see Rule 18-6) 
 
 
18-4. By Fellow-Competitor, Caddie or 
Equipment in Stroke Play 
If a fellow-competitor, his caddie or his 
equipment moves the player’s ball, touches it or 
causes it to move, there is no penalty. If the ball 
is moved, it must be replaced. 
 
(Playing a wrong ball - see Rule 15-3) 
 
18-5. By Another Ball 
If a ball in play and at rest is moved by another 
ball in motion after a stroke, the moved ball 
must be replaced. 
 
 
18-6. Ball Moved in Measuring 
If a ball or ball-marker is moved in measuring 
while proceeding under or in determining the 
application of a Rule, the ball or ball-marker 
must be replaced. There is no penalty, provided 
the movement of the ball or 
ball-marker is directly attributable to the specific 
act of measuring. Otherwise, the provisions of 
Rule 18-2a, 18-3b or 18-4 apply. 
 
 
*PENALTY FOR BREACH OF RULE: 
Match play - Loss of hole; Stroke play - Two 
strokes. 
 
*If a player who is required to replace a ball fails 
to do so, or if he makes a stroke at a ball 
substituted under Rule 18 when such 
substitution is not permitted, he incurs the 
general penalty for breach of Rule 18, but there 
is no additional penalty under this Rule. 
 
Note 1: If a ball to be replaced under this Rule is 
not immediately recoverable, another ball may 
be substituted. 
Note 2: If the original lie of a ball to be placed or 
replaced has been altered, see Rule 20-3b. 
Note 3: If it is impossible to determine the spot 
on which a ball is to be placed or replaced, see 
Rule 20-3c. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Luật 19 Bóng đang di chuyển bị lệch 
hướng hoặc dừng lại Rule 19 Ball in Motion Defected or 

Stopped  

 
19-1. Do các nhân tố ngoài cuộc 
Nếu trái bóng đang chuyển động vô tình bị lệch 
hướng hoặc dừng lại do bất kỳ một nhân tố 
ngoài cuộc nào, thì đó là bóng bất khả 
kháng,(rub of the green) sẽ không bị phạt và trái 
bóng phải được đánh lại từ nơi bóng nằm trừ 
khi: 
a. Nếu trái bóng đang di chuyển sau một cú 
đánh ngoài khu lỗ gôn trái bóng dừng lại trong 
hoặc trên bất kỳ một nhân tố ngoài cuộc là 
(sinh) vật đang chuyển động, gôn thủ phải, thả 
bóng trên đường qua sân gôn hoặc trong một 
chướng ngại, hoặc đặt bóng trên khu lỗ gôn, 
càng gần vị trí của nhân tố ngoài cuộc càng tốt 
khi bóng dừng trong hoặc trên nó, và 
b. Nếu trái bóng đang chuyển động sau cú đánh 
trên khu lỗ gôn bị lệch hướng hoặc bị chặn lại 
do, hoặc dừng lại trong hoặc trên, bất kỳ một 
nhân tố ngoài cuộc là (sinh) vật đang chuyển 
động nào ngoại trừ sâu bọ hoặc côn trùng, cú 
đánh bị hủy bỏ. Trái bóng phải được đặt lại và 
cú đánh phải được thực hiện lại. 
Nếu trái bóng không được tìm lại ngay lập tức, 
một trái bóng khác có thể được thay thế. 
Ngoại lệ: Banh đánh trúng người đang trong coi 
hay cầm cờ hoặc bất cứ thứ gì anh ta mang 
theo (xem luật 17-3b). 
 
Ghi chú: Nếu banh của gôn thủ đang chuyển 
động bị cố tình làm lệch hướng hoặc dừng lại 
bởi nhân tố ngoại cuộc : 
a. sau một cú đánh ở bất kỳ đâu ngoài khu lỗ 
gôn (green). Vị trí mà bóng có thể dừng lại phải 
được ước lượng. Nếu vị trí đó là: 
 
(i)Trên đường tới khu lỗ gôn hay trong chướng 
ngại ,trái banh phải được thả càng gần vị trí đó 
càng tốt; 
(ii)Ngoài biên,gôn thủ phải xử lý theo luật 27-1; 
hoăc 
(iii)Trên khu lỗ gôn, Trái bóng phải được đặt ở 
vị trí đó. 
 
(b) Sau một cú lùa trên khu lỗ gôn , cú đánh bị 
hủy. Trái bóng phải được đặt lại và đánh lại. 
 
Nếu nhân tố ngoại cuộc là bạn đấu hoặc caddie 
của bạn đấu , luật 1-2 sẽ áp dụng cho bạn đấu 
đó. 
 
(Banh của gôn thủ bị lệch hướng và dừng lại 
bởi trái bóng khác- xem luật 19-5). 
 

 
19-1. By Outside Agency 
If a player’s ball in motion is accidentally 
deflected or stopped by any outside agency, it is 
a rub of the green, there is no penalty and the 
ball must be played as it lies, except: 
 
 
a. If a player’s ball in motion after a stroke other 
than on the putting green comes to rest in or on 
any moving or animate outside agency, the ball 
must through the green or in a hazard be 
dropped, or on the putting green be placed, as 
near as possible to the spot directly under the 
place where the ball came to rest in or on the 
outside agency, but not nearer the hole, and 
b. If a player’s ball in motion after a stroke on 
the putting green is deflected or stopped by, or 
comes to rest in or on, any moving or animate 
outside agency, except a worm, insect or the 
like, the stroke is cancelled. The ball must be 
replaced and replayed. 
If the ball is not immediately recoverable, 
another ball may be substituted. 
 
Exception: Ball striking person attending or 
holding up flagstick or anything carried by him - 
see Rule 17-3b. 
 
Note: If a player’s ball in motion has been 
deliberately deflected or stopped by an outside 
agency: 
(a) after a stroke from anywhere other than on 
the putting green, the spot where the ball would 
have come to rest must be estimated. If that 
spot is: 
(i) through the green or in a hazard, the ball 
must be dropped as near as possible to that 
spot; 
(ii) out of bounds, the player must proceed 
under Rule 27-1; or 
(iii) on the putting green, the ball must be placed 
on that spot. 
 
(b) after a stroke on the putting green, the 
stroke is cancelled. The ball must be replaced 
and replayed. 
If the outside agency is a fellow-competitor or 
his caddie, Rule 1-2 applies to the fellow-
competitor. 
 
(Player’s ball deflected or stopped by another 
ball - see Rule 19-5) 
 



19-2. Bị chính gôn thủ, đồng đội, người nhặt 
bóng hoặc trang thiết bị làm lệch hướng 
hoặc dừng lại 
Nếu trái bóng của gôn thủ vô tình bị chính gôn 
thủ, đồng đội của mình hoặc người nhặt bóng 
hoặc trang thiết bị của một trong hai người của 
họ làm lệch hướng hoặc ngừng lại, gôn thủ đó 
bị phạt một gậy. Bóng phải được đánh từ nới 
bóng nằm, trừ khi nó dừng lại trong hoặc trên 
quần áo hoặc trang thiết bị của người chơi, của 
đồng đội hoặc của một trong những người nhặt 
bóng của họ, trong trường hợp đó, bóng phải 
được thả trên đường qua sân gôn hoặc trong 
một chướng ngại hoặc đặt trên khu lỗ gôn, càng 
gần với điểm thẳng hàng bên dưới điểm trái 
bóng nằm càng tốt nhưng không được gần với 
lỗ gôn. 
 
Ngoại lệ: 
 
1. Bóng trúng người đang trông coi hoặc cầm 
gậy cờ hoặc bất cứ thứ gì người này đang 
mang - xem Luật 17-3b 
 
2. Bóng bị rơi - xem Luật 20-2a. 
 
(Bóng bị gôn thủ, đồng đội hoặc người nhặt 
bóng cố tình làm lệch hướng hoặc dừng lại - 
xem Luật 1-2) 
 
19-3. Do đối thủ, người nhặt bóng hoặc đồ 
trang bị trong đấu lỗ 
Nếu bóng của gôn thủ vô tình bị đối phương, 
người nhặt bóng hoặc đồ trang bị của người 
này làm cho lệch hướng hoặc dừng lại, không 
bị phạt. Gôn thủ có thể, trước khi cú đánh kế 
tiếp được một trong hai bên thực hiện, hủy cú 
đánh và đánh bóng mà không bị phạt càng gần 
vị trí trái bóng đầu tiên được đánh đi càng tốt 
(xem Luật 20-5) hoặc gôn thủ có thể đánh trái 
bóng tại nơi bóng nằm. Tuy nhiên, nếu gôn thủ 
chọn không hủy cú đánh và trái bóng dừng 
trong hoặc trên quần áo hoặc đồ trang bị của 
người nhặt bóng hoặc đồ trang bị của đối 
phương, gôn thủ phải thả bóng trên đường qua 
sân gôn hoặc trong một chướng ngại, hoặc đặt 
bóng trên khu lỗ gôn, càng gần càng tốt càng 
gần nơi bóng dừng trên/trong vật cản càng tốt. 
 
Ngoại lệ: bóng chạm vào người trông coi gậy 
cờ - xem Luật 17-3b. 
 
 
(Bóng cố tình bị làm lệch hướng hoặc ngừng lại 
bởi đối phương hoặc người nhặt bóng - xem 
Luật 1-2) 
 

19-2. By Player, Partner, Caddie or 
Equipment 
 
If a player’s ball is accidentally deflected or 
stopped by himself, his partner or either of their 
caddies or equipment, the player incurs a 
penalty of one stroke. The ball must be played 
as it lies, except when it comes to rest in or on 
the player’s, his partner’s or either of their 
caddies’ clothes or equipment, in which case 
the ball must through the green or in a hazard 
be dropped, or on the putting green be placed, 
as near as possible to the spot directly under 
the place where the ball came to rest in or on 
the article, but not nearer the hole. 
 
 
 
Exceptions: 
 
1. Ball striking person attending or holding up 
flagstick or anything carried by him - see Rule 
17-3b. 
 
2. Dropped ball - see Rule 20-2a. 
 
(Ball purposely deflected or stopped by player, 
partner or caddie - see 
Rule 1-2) 
 
19-3. By Opponent, Caddie or Equipment in 
Match Play 
If a player’s ball is accidentally deflected or 
stopped by an opponent, his caddie or his 
equipment, there is no penalty. The player may, 
before another stroke is made by either side, 
cancel the stroke and play a ball, without 
penalty, as nearly as possible at the spot from 
which the original ball was last played (Rule 20-
5) or he may play the ball as it lies. However, if 
the player elects not to cancel the stroke and 
the ball has come to rest in or on the opponent’s 
or his caddie’s clothes or equipment, the ball 
must through the green or in a hazard be 
dropped, or on the putting green be placed, as 
near as possible to the spot directly under the 
place where the ball came to rest in or on the 
article, but not nearer the hole. 
 
Exception: Ball striking person attending or 
holding up flagstick or anything carried by him - 
see Rule 17-3b. 
 
(Ball purposely deflected or stopped by 
opponent or caddie - see Rule 1-2) 
 
 



19-4. Do bạn đấu, người nhặt bóng hoặc 
trang bị trong đấu gậy 
Xem Luật 19-1 liên quan đến bóng bị nhân tố 
ngoài cuộc làm lệch hướng. 
Ngoại lệ: Bóng đập vào người tham dự hoặc 
người giữ cán cờ hoặc bất cứ vật gì trên người 
này - xem Luật 17-3b 
 
19-5. Do một trái bóng khác 
a. Bóng nằm yên 
Nếu bóng của gôn thủ đang chuyển động sau 
một cú đánh bị một trái bóng trong cuộc nằm im 
làm lệch hướng hoặc dừng lại, gôn thủ phải 
đánh bóng tại nơi bóng nằm. Trong đấu lỗ, 
không bị phạt. Trong đấu gậy, sẽ không bị phạt 
trừ khi cả hai trái bóng đều nằm trên khu lỗ gôn 
trước cú đánh, trong trường hợp đó gôn thủ sẽ 
bị phạt hai cú đánh. 
b. Đang chuyển động 
Nếu bóng của đấu thủ đang chuyển động sau 
cú đánh bị trái bóng cũng đang chuyển động 
sau một cú đánh làm lệch hướng hoặc chặn lại, 
gôn thủ phải đánh bóng tại nơi bóng nằm. Sẽ 
không bị phạt. 
Nếu bóng của gôn thủ đang chuyển động sau 
cú đánh trên khu vực green và một trái bóng 
khác làm đổi hứng chuyển động hoặc bị dừng 
lại, cú đánh này sẽ không tính. Bóng sẽ được 
đặt lại và người chơi có thể thực hiện lại cú 
đánh mà không bị phạt. 
Ghi chú: Không có gì trong Luật này ghi đè các 
quy định của Luật 10-1 (thứ tự chơi trong đấu 
lỗ) hoặc Luật 16-1f (đánh bóng trong khi một trái 
bóng khác chưa dừng hẳn) 
 
XỬ PHẠT CHO VIỆC VI PHẠM LUẬT; 
Đấu lỗ - Thua lỗ đó; Đấu gậy - phạt hai cú đánh 

19-4. By Fellow-Competitor, Caddie or 
Equipment in Stroke Play 
See Rule 19-1 regarding ball deflected by 
outside agency. 
Exception: Ball striking person attending or 
holding up flagstick or anything carried by him - 
see Rule 17-3b. 
 
19-5. By Another Ball  
a. At Rest 
If a player’s ball in motion after a stroke is 
deflected or stopped by a ball in play and at 
rest, the player must play his ball as it lies. In 
match play, there is no penalty. In stroke play, 
there is no penalty, unless both balls lay on the 
putting green prior to the stroke, in which case 
the player incurs a penalty of two strokes. 
 
b. In Motion 
If a player’s ball in motion after a stroke other 
than on the putting green is deflected or 
stopped by another ball in motion after a stroke, 
the player must play his ball as it lies, without 
penalty. 
If a player’s ball in motion after a stroke on the 
putting green is deflected or stopped by another 
ball in motion after a stroke, the player’s stroke 
is cancelled. The ball must be replaced and 
replayed, without penalty. 
 
Note: Nothing in this Rule overrides the 
provisions of Rule 10-1 (Order of Play in Match 
Play) or Rule 16-1f (Making Stroke While 
Another Ball in Motion). 
 
PENALTY FOR BREACH OF RULE: 
Match play - Loss of hole; Stroke play - Two 
strokes. 

 
 

Luật 20 Nhấc bóng, Thả bóng và Đặt 
bóng; Chơi ở chỗ sai Rule 20 Lifting, Dropping and Placing; 

Playing from Wrong Place 

 
20-1. Nhấc bóng và Mác bóng 
Theo Luật người chơi, bạn chơi của anh ta hay 
người được người chơi ủy quyền có thể được 
nhấc bóng. Trong bất ký trường hợp nào như 
thế, người chơi đều phải chịu trách nhiệm nếu 
có vi phạm Luật. 
Cần mác trước khi nhấc bóng theo Luật khi có 
yêu cầu đặt lại. Nếu không mác, người chơi 
phải chịu phạt một gậy và cần đặt lại bóng. Nếu 
không đặt lại, người chơi chịu phạt chung cho vi 
phạm Luật này nhưng không có thêm hình phạt 
bổ sung theo Luật 20-1. 
 

  
20-1. Lifting and Marking 
A ball to be lifted under the Rules may be lifted 
by the player,his partner or another 
personauthorised by the player. In any such 
case, the player is responsible for any breach of 
the Rules. 
The position of the ball must be marked before it 
is lifted under a Rule that requires it to be 
replaced. If it is not marked, the player incurs a 
penalty of one stroke and the ball must 
bereplaced. If it is not replaced, the player 
incurs the general penalty for breach of this 
Rule but there is no additional penalty under 



 
Nếu trái bóng hoặc cái mác bóng vô tình bị di 
chuyển khi nhấc bóng theo Luật hay mác vị trí 
của nó, trái bóng và cái mác bóng cần được đặt 
lại. Không có phạt nếu, sự dịch chuyển của 
bóng hay cái mác bóng là trực tiếp do hành 
động mác vị trí hay nhấc bóng. Nếu khác, người 
chơi chịu phạt một gậy theo Luật này hoặc Luật 
18-2a. 
 
 
Loại trừ: Nếu người chơi chịu phạt do tuân thủ 
sai theo Luật 5-3 hay 12-2, thì sẽ không có 
thêm hình thứ phạt bổ sung nào theo Luật 20-1. 
 
Ghi chú: Có thể mác bóng bởi cái mác, đồng xu 
nhỏ hay vật tương tự sát ngay sau trái bóng. 
Nếu cái mác bóng cản trở cuộc chơi, tư thế hay 
cú đánh của người chơi khác, cần đặt sang một 
phía cách một hay vài chiều dài đầu gậy. 
 
 
20-2. Thả và Thả lại  
a. Bởi Ai và Như thế nào  
Một trái bóng được thả theo Luật này cần được 
thả bởi chính người chơi. Anh ta cần đứng 
thẳng, giữ trái bóng ngang chiều cao của vai và 
cách thêm chiều dài của tay và thả nó. Nếu trái 
bóng được thả bởi người khác hay bất kỳ cách 
nào khác và lỗi không được điều chỉnh như mô 
tả trong Luật 20-6, người chơi chịu phạt một 
gậy. 
Nếu trái bóng, trong khi thả, chạm vào một ai 
hay thiết bị của người chơi nào đó trước khi hay 
sau khi nó chạm vào sân và trước khi nó dừng 
hẳn, trái bóng đó phải được thả lại mà không bị 
phạt. Không giới hạn số lần bóng được thả lại 
trong những trường hợp này. 
(Hành động gây ảnh hưởng tới vị trí hay di 
chuyển bóng - xem Luật 1-2) 
 
b. Thả Ở đâu  
Khi một trái bóng được thả gần nhất có thể so 
với một điểm nào đó, nó cần được thả không 
gần hố hơn điểm đó, nếu người chơi không biết 
chính xác định thì cần ước lượng.  
Trái bóng khi được thả cần chạm trước tiên vào 
phần sân nơi Luật đang áp dụng, yêu cầu thả 
nó. Nếu không thả bóng như vậy, thì áp dụng 
Luật 20-6 và 20-7. 
 
 
c. Thả lại Khi nào  
Cần phải thả lại, mà không bị phạt, nếu bóng: 
 
(i) Lăn vào và dừng hẳn trong bẫy; 
(ii) Lăn ra và dừng hẳn ngoài bẫy; 

Rule 20-1. 
If a ball or ball-marker is accidentally moved in 
the process of lifting the ball under a Rule or 
marking its position, the ball or ball-marker must 
be replaced. There is no penalty, provided the 
movement of the ball or ball- marker is directly 
attributable to the specific act of marking the 
position of or lifting the ball. Otherwise, the 
player incurs a penalty of one stroke under this 
Rule or Rule 18-2a. 
 
Exception: If a player incurs a penalty for failing 
to act in accordance with 
Rule 5-3 or 12-2, there is no additional penalty 
under Rule 20-1. 
Note:The position of a ball to be lifted should be 
marked by placing a ball-marker, a small coin or 
other similar object immediately behind the ball. 
If the ball-marker interferes with the play, stance 
or stroke of another player, it should be placed 
one or more club head-lengths to one side. 
 
20-2. Dropping and Re-Dropping  
a. By Whom and How 
A ball to be dropped under the Rules must be 
dropped by the player himself. He must 
standerect, hold the ball at shoulder height and 
arm’slength and drop it. If a ball is dropped by 
any other person or in any other manner and 
the error is not corrected as provided in Rule 
20-6, the player incurs a penalty of one stroke. 
If the ball, when dropped, touches any person or 
the equipment of any player before or after it 
strikes a part of the course and before it comes 
to rest, the ball must be re-dropped, without 
penalty. There is no limit to the number of times 
a ball must be re-dropped in these 
circumstances. 
(Taking action to influence position or 
movement of ball - see Rule 1-2) 
  
b. Where to Drop 
When a ball is to be dropped as near as 
possible to a specific spot, it must be dropped 
not nearer the hole than the specific spot which, 
if it is not precisely known to the player, must be 
estimated. 
A ball when dropped must first strike a part of 
the course where the applicable Rule requires it 
to be dropped. If it is not so dropped, Rules 20-6 
and 20-7 apply. 
  
c. When to Re-Drop 
A dropped ball must be re-dropped, without 
penalty, if it:  
(i) rolls into and comes to rest in a hazard; 
(ii) rolls out of and comes to rest outside a 



 
(iii) Lăn lên và dừng hẳn trên green; 
 
(iv) Lăn và dừng hẳn ngoài biên (OB); 
(v) Lăn và dừng hẳn tại vị trí mà vừa tiến hành 
giải thoát theo Luật 24-2b (vật cản không thể di 
dời), Luật 25-1 (điều kiện mặt sân không bình 
thường), Luật 25-3 (green khác) hay Local Rule 
(Luật 33-8a), hay lăn lại vào hố găm (pitch-
mark) và được nhấc theo Luật 25-2 (bóng găm - 
embedded ball); 
 
(vi) Lăn và dừng hẳn cách hơn hai gậy từ điểm 
bóng chạm mặt sân, hay 
 
(vii) Lăn và dừng hẳn gần với hố hơn so với: 
 
(a) vị trí ban đầu hoặc vị trí ước lượng (xem 
Luật 20-2b) trừ khi được cho phép bởi Luật, hay 
 
 
(b) điểm giải thoát gần nhất hay khả năng giải 
thoát nhiều nhất có thể (Luật 24-2, 25-1 hay 25-
3); hay 
(c) điểm mà ở đó trái bóng ban đầu cắt lần cuối 
cùng với đường biên của bẫy nước hay bẫy 
nước bên (Luật 26-1). 
 
Nếu trái bóng thả lại, bị lăn vào bất kỳ vị trí nào 
như được liệt kê ở trên, nó phải được đặt lại ở 
chỗ gần nhất có thể so với điểm mà nó đã chạm 
mặt sân lần đầu khi được thả lại. 
 
Lưu ý 1: Nếu trái bóng khi thả hoặc thả lại dừng 
hẳn và sau đó bị dịch chuyển, nó phải được 
chơi ở vị trí hiện tại, trừ khi áp dụng được một 
điều khoản của Luật khác. 
 
Lưu ý 2: Nếu trái bóng được thả lại hay đặt theo 
Luật này không có khả năng thu hồi ngay, trái 
bóng khác có thể được thay thế. 
 
(Sử dụng khu thả bóng (drop-zone) - xem Phụ 
lục 1; Phần B; Mục 8); 
 
20-3. Đặt và Đặt lại  
a. Bởi Ai và Ở đâu  
Một trái bóng được đặt theo Luật này phải được 
đặt bởi người chơi hoặc bạn chơi của anh ta. 
Một trái bóng được đặt lại theo Luật này phải 
được đặt lại bởi bất kỳ ai, bao gồm:  
(i) người nhấc hay di chuyển trái bóng,  
(ii) người chơi, hay 
(iii) bạn chơi của người chơi.  
Trái bóng phải được đặt tại điểm nó bị nhấc lên 
hoặc chuyển đi. Nếu trái bóng được đặt hay 
được đặt lại bởi bất kỳ ai khác và lỗi không 

hazard; 
(iii) rolls onto and comes to rest on a putting 
green;  
(iv) rolls and comes torest out of bounds; 
(v) rolls to and comes to rest in a position where 
there is interference by the condition from which 
relief was taken under Rule 24-2b (immovable 
obstruction), Rule 25-1 (abnormal ground 
conditions), Rule 25-3 (wrong putting green) or 
a Local Rule (Rule 33-8a), or rolls back into the 
pitch-mark from which it was lifted under Rule 
25-2 (embedded ball); 
(vi) rolls and comes to rest more than two club-
lengths from where it first struck a part of the 
course; or 
(vii) rolls and comes to rest nearer the hole 
than: 
(a) its original position or estimated position 
(see Rule 20-2b) unless otherwise permitted by 
the Rules; or 
  
(b) the nearest point of relief or maximum 
available relief (Rule 24-2,25-1 or 25-3); or 
  
(c) the point where the original ball last crossed 
the margin of the water hazard or lateral water 
hazard (Rule 26-1). 
  
If the ball when re-dropped rolls into any 
position listed above, it must be placed as near 
as possible to the spot where it first struck a part 
of the course when re-dropped. 
  
Note 1: If a ball when dropped or re-dropped 
comes to rest and subsequently moves, the ball 
must be played as it lies, unless the provisions 
of any other Rule apply. 
  
Note 2: If a ball to be re-dropped or placed 
under this Rule is not immediately recoverable, 
another ball may be substituted. 
  
(Use of dropping zone - see Appendix1; Part B; 
Section 8) 
  
20-3. Placing and Replacing  
a. By Whom and Where 
A ball to be placed under the Rules must be 
placed by the player or hispartner. 
A ball to be replaced under the Rules must be 
replaced by any one of the following:  
(i) the person who lifted or moved the ball,  
(ii) the player, or  
(iii) the player’s partner. The ball must be placed 
on the spot from which itwas lifted or moved. If 
the ball is placed or replaced by any other 
personand the erroris not corrected as provided 



được chỉnh sửa như nêu trong Luật 20-6, người 
chơi chịu phạt một gậy. Trong bất kỳ trường hợp 
nào, người chơi phải chịu trách nhiệm cho bất 
kỳ vi phạm nào của Luật xảy ra do kết quả của 
việc đặt hay đặt lại bóng. 
Nếu trái bóng hay cái mác bóng vô tình bị di 
chuyển trong quá trình đặt hoặc đặt lại bóng, nó 
cần được đặt lại. Không có phạt nếu, sự dịch 
chuyển của bóng hay cái mác bóng là trực tiếp 
do hành động đặt hay đặt lại bóng hay việc bỏ 
cái mác bóng. Trái lại, người chơi chịu phạt một 
gậy theo Luật này hoặc Luật 18-2a hay 20-1. 
 
 
 
Nếu trái bóng được đặt hay đặt lại vào vị trí 
khác với nơi nó đã được nhấc hoặc di chuyển 
và lỗi không được chỉnh sửa như nêu trong luật 
20-6, người chơi chịu phạt chung, thua hố trong 
đấu trận (match play) hay hai gậy trong đấu gậy 
cho việc vi phạm Luật áp dụng.  
 
b. Vị trí trái bóng được Đặt hay Đặt lại bị 
thay đổi 
Nếu vị trí bóng nằm ban đầu được đặt hay đặt 
lại đã bị thay đổi: 
(i) Ngoại trừ khi trong bẫy, trái bóng cần được 
đặt tại vị trí gần nhất, giống nhất so với vị trí ban 
đầu, trong khoảng cách không quá một cán gậy 
từ vị trí ban đầu, không gần hố hơn và không 
nằm trong bẫy; 
(ii) Trong bẫy nước, trái bóng cần được đặt 
tương tự với Điểm (i) ở trên, ngoại trừ việcvẫn 
cần phải đặt trái bóng trong bẫy nước; 
(iii) Trong bẫy cát, vị trí ban đầu cần được tạo 
lại ở nơi gần nhất có thể và trái bóng cần đặt 
vào vị trí như đã nằm.. 
Chi chú: Nếu vị trí nằm ban đầu của trái bóng 
cần phải đặt hay đặt lại, bị thay đổi và không thể 
xác định được điểm bóng nơi cần đặt hay đặt 
lại, Luật 20-3b được áp dụng nếu biết được vị 
trí nằm ban đầu, và Luật 20-3c được áp dụng 
nếu không biết vị trí nằm ban đầu. 
Loại trừ: Nếu người chơi đang tìm kiếm hay 
nhận diện trái bóng bị cát che phủ - xem Luật 
12-1a. 
 
c. Tại Điểm Không Xác định được 
Nếu không thể xác định được điểm trái bóng sẽ 
được đặt hoặc đặt lại: 
(i) through the green, trái bóng phải được thả 
gần nhất có thể chỗ nó đã nằm nhưng không 
trong bẫy hoặc trong putting green; 
 
(ii) Trong bẫy, trái bóng phải được thả trong bẫy 
gần nhất có thể chỗ nó đã nằm; 
 

in Rule 20-6, the player incurs a penalty of one 
stroke. In any such case, the player is 
responsible for any other breach of the Rules 
that occurs as a result of the placing or 
replacing of the ball. 
If a ball or ball-marker is accidentally moved in 
the process of placing or replacing the ball, the 
ball or ball-marker must be replaced. There is 
no penalty, provided the movement of the ball or 
ball-marker is directly attributable to the specific 
act of placing or replacing the ball or 
removingthe ball-marker. Otherwise, the player 
incurs a penalty of one stroke under Rule 18-2a 
or 20-1. 
  
If a ball to be replaced is placed other than on 
the spot from which it was lifted or moved and 
the error is not corrected as provided in Rule 
20-6, theplayer incurs the general penalty, loss 
of hole in match play or two strokes in stroke 
play, for a breach of the applicable Rule. 
  
b. Lie of Ball to be Placed or Replaced 
Altered 
If the original lie of a ball to be placed or 
replaced has been altered: 
(i) except in a hazard, the ball must be placed in 
the nearest lie most similar to the original lie that 
is not more than one club-length from the 
original lie, not nearer the hole and not in a 
hazard; 
(ii) in a water hazard, the ball must be placed in 
accordance with Clause (i) above, except that 
the ball must be placed in the water hazard; 
(iii) in a bunker, the original lie must be re-
created as nearly as possible and the ball must 
be placed in that lie. 
Note: If the original lie of a ball to be placed or 
replaced has been altered and it is impossible to 
determine the spot where the ball is to be 
placed or replaced, Rule 20-3b applies if the 
original lie is known, and Rule 20-3c applies if 
the original lie is not known. 
Exception: If the player is searching for or 
identifying a ball covered by sand 
- see Rule 12-1a. 
  
c. Spot Not Determinable 
If it is impossible to determine the spot where 
the ball is to be placed orreplaced: 
(i) through the green, the ball must be dropped 
as near as possible to the place where it lay but 
not in a hazard or on a putting green; 
(ii) in a hazard, the ball must be dropped in the 
hazard as near as possible to the place where it 
lay; 
(iii) on the putting green, the ball must be placed 



(iii) Trên putting green, trái bóng phải được đặt 
gần nhất có thể tới chỗ nó đã nằm nhưng không 
trong bẫy. 
Loại trừ: Khi tiếp tục lại cuộc chơi (Luật 6-8d), 
nếu điểm đặt bóng không thể xác định được, 
cần phải ước lượng và bóng được đặt tại vị trí 
ước lượng. 
 
d. Bóng Không Dừng hẳn tại Điểm xác định  
Nếu khi đặt bóng mà nó không thể dừng lại ở 
điểm đã đặt, thì không bị phạt và cần phải đặt 
lại. Nếu nó vẫn không thể dừng tại điểm đó: 
 
(i) Ngoài bẫy, nó phải được đặt tại điểm gần 
nhất để dừng hẳn nhưng không gần hố hơn và 
không trong bẫy; 
 
(ii) Trong bẫy, nó phải được đặt trong bẫy tại 
điểm gần nhất để dừng hẳn nhưng không gần 
hố hơn. 
Nếu trái bóng khi đặt dừng hẳn tại điểm được 
đặt, và sau đó nó dịch chuyển, không bị phạt và 
nó phải được chơi ở vị trí hiện tại, trừ khi áp 
dụng được một điều khoản của Luật khác. 
 
XỬ PHẠT CHO VIỆC VI PHẠM LUẬT 20-1, 20-
2 hay 20-3: 
Đấu trận - Thua hố; Đấu gậy - Hai gậy. 
 
*Nếu người chơi thực hiện cú đánh với trái bóng 
đã thay thế theo một trong những Luật trên, khi 
sự thay thế đó không được phép, anh ta chịu 
phạt chung cho việc vi phạm Luật, nhưng không 
bị thêm hình thức phạt nào khác theo Luật này. 
Nếu người chơi thả bóng không đúng cách và 
chơi từ một chỗ sai hay nếu trái bóng được đưa 
vào cuộc chơi bởi người không được cho phép 
bởi Luật và sau đó được chơi từ một chỗ sai, 
xem Lưu ý 3 tại Luật 20-7c. 
 
20-4. Khi nào Bóng được Thả hay Đặt là 
trong Cuộc chơi  
Nếu trái bóng trong cuộc của người chơi đã 
được nhấc lên, nó được coi là đã trở lại cuộc 
chơi sau khi được thả hay đặt. 
Trái bóng thay thế trở thành trái bóng trong 
cuộc khi nó đã được thả hay đặt. 
(Bóng thay thế không đúng cách - xem Luật 15-
2) 
(Nhấc bóng đã thay thế, thả hay đặtkhông đúng 
cách - xem Luật 20-6)  
 
20-5. Thực hiện Cú đánh Kế tiếp Từ vị trí Cú 
đánh Trước  
Khi người chơi chọn hay bị yêu cầu thực hiện 
cú đánh kế tiếp từ vị trí đã thực hiện cú đánh 
trước đó, anh ta phải tiến hành như sau: 

as near as possible to the place where it lay but 
not in a hazard. 
Exception:When resuming play (Rule 6-8d), if 
the spot where the ball is tobe placed is 
impossible to determine, it must be estimated 
and the ball placed on the estimated spot. 
 
 
d. Ball Fails to Come to Reston Spot 
If a ball when placed fails to come to rest on the 
spot on which it was placed, there is no penalty 
and the ball must be replaced. If it still fails to 
come to rest on that spot: 
(i) except in a hazard, it must be placed at the 
nearest spot where it canbe placed at rest that 
is not nearer the hole and not in a hazard; 
(ii) in a hazard, it must be placed in the hazard 
at the nearest spot where it can be placed at 
rest that is not nearer the hole. 
If a ball when placed comes to rest on the spot 
on which it is placed, andit subsequently moves, 
there is no penalty and the ball must be played 
as it lies, unless the provisions of any other Rule 
apply. 
  
PENALTY FOR BREACH OF RULE 20-1, 20-2 
or 20-3: Match play - Lossof hole; Stroke play - 
Two strokes. 
  
*If a player makes a stroke at a ball substituted 
under one of these Ruleswhen such substitution 
is not permitted, he incurs the general penalty 
for breach of that Rule, but there is no additional 
penalty under that Rule. If a player drops a ball 
in an improper manner and plays from a wrong 
place or if the ball has been put into play by a 
person not permitted by the Rules and then 
played from a wrong place, see Note 3 to Rule 
20-7c. 
  
20-4. When Ball Dropped or Placed is in Play 
 
If the player’s ball in play has been lifted, it is 
again in play when dropped or placed. 
 
A substituted ball becomes the ball in play when 
it has been dropped or placed. 
(Ball incorrectly substituted - see Rule 15-2) 
 
(Lifting ball incorrectly substituted, dropped or 
placed - see Rule 20-6) 
 
20-5. Making Next Stroke from Where 
Previous Stroke Made 
When a player elects or is required to make his 
next stroke from where a previous stroke was 
made, he must proceed as follows: 



(a) Trên Khu vực phát bóng: Trái bóng đánh đi 
cần phải được đánh trong khu vực phát bóng. 
Nó có thể được đánh từ bất kỳ điểm nào trong 
phạm vị khu vực phát bong và có thể được đặt 
trên Tee. 
(b) Through the Green: Trái bóng đánh đi phải 
được thả và khi thả nó phải chạm đầu tiên vào 
phầnsân through the green. (trừ Green, bẫy) 
(c) Trong Bẫy: Trái bóng đánh đi phải được thả 
và khi thả nó phải chạm đầu tiên vào phầnsân ở 
trong bẫy. 
(d) Trên Putting Green: Trái bóng đánh đi phải 
được đặt trên putting green. 
 
XỬ PHẠT CHO VIỆC VI PHẠM LUẬT 20-5: 
Đấu trận - Thua hố; Đấu gậy - Hai gậy. 
 
 
20-6. Nhấcbóng đã Thay thế , Thả hay Đặt 
trái Không đúng cách  
Trái bóng đã được thay thế, thả hay đặt không 
đúng cách ởchỗ sai hoặc không theo Luật 
nhưng chưa đánh, có thể được nhấc lên, không 
bị phạt, và người chơi sau đó phải thực hiện 
đúng cách. 
 
20-7. Chơi từ Chỗ sai 
a. Tổng quan  
Người chơi đã chơi từ một chỗ sai nếu anh ta 
thực hiện cú đánh với trái bóng đã trong cuộc 
của mình: 
(i) Trên phần sân mà theo Luật không cho phép 
thực hiện cú đánh hay trái bóng cần được thả 
hay đặt; 
 
(ii) Khi Luật yêu cầu trái bóng đã thả phải được 
thả lại hay trái bóng đã di chuyển cần được đặt 
lại. 
Ghi chú: Với trái bóng đánh từ vị trí ngoài khu 
vực phát bóng hay tại một khu vực phát bóng 
khác - xem luật 11-4. 
 
b. Đấu trận  
Nếu người chơi thực hiện cú đánh từ chỗ sai, 
anh ta thua hố. 
 
c. Đấu gậy  
Nếu đối thủ thực hiện cú đánh từ chỗ sai, anh ta 
chịu phạt hai gậy theo Luật áp dụng. Anh ta 
phải chơi tiếp hết hố đó với trái bóng đã đánh từ 
chỗ sai, không sửa lỗi, xem như anh ta đã 
không phạm phải lỗi nghiêm trọng (xem Lưu ý 
1). 
 
Nếu đối thủ nhận thấy anh ta đã đánh từ chỗ sai 
và tin rằng đã phạm lỗi nghiêm trọng, anh ta 
phải, trước khi thực hiện cú đánh trên khu vực 

(a) On the Teeing Ground: The ball to be played 
must be played from within the teeing ground. It 
may be played from anywhere within the teeing 
ground and may be teed. 
 
(b) Through the Green: The ball to be played 
must be dropped and when dropped must first 
strike a part of the course through the green. 
(c) In a Hazard: The ball to be played must be 
dropped and when dropped must first strike a 
part of the course in the hazard. 
(d) On the Putting Green: The ball to be played 
must be placed on the putting green. 
  
PENALTY FOR BREACH OF RULE 20-5: 
Match play - Loss of hole;Stroke play - Two 
strokes. 
  
20-6. Lifting Ball Incorrectly Substituted, 
Dropped or Placed 
A ball incorrectly substituted, dropped or placed 
in a wrong place or otherwise not in accordance 
with the Rules but not played may be lifted, 
without penalty, and the player must then 
proceed correctly. 
 
20-7. Playing from Wrong Place  
a. General 
A player has played from a wrong place if he 
makes a stroke at his ball inplay: 
  
(i) on a part of the course where the Rules do 
not permit a stroke to be made or a ball to be 
dropped or placed; or 
  
(ii) when the Rules require a dropped ball to be 
re-dropped or a moved ball to be replaced. 
 
Note: For a ball played from outside the teeing 
ground or from a wrong teeing ground - see 
Rule 11-4. 
  
b. Match Play 
If a player makes a stroke from a wrong place, 
he loses the hole. 
  
c. Stroke Play 
If a competitor makes a stroke from a wrong 
place, he incurs a penalty of two strokes under 
the applicable Rule. He must play out the hole 
with the ball played from the wrong place, 
without correcting his error, provided he has not 
committed a serious breach (see Note 1). 
 
If a competitor becomes awarethat he has 
played from a wrong place and believes that he 
may have committed a serious breach, he must, 



phát bóng kế tiếp, chơi tiếp hố với trái bóng thứ 
hai theo Luật. Nếu hố đang chơi là hố cuối cùng 
của vòng, anh ta phải khai báo, trước khi rời 
putting green, rằng anh ta sẽ chơi tiếp với trái 
bóng thứ hai theo Luật. 
 
 
 
Nếu đối thủ đã chơi bóng thứ hai, anh ta phải 
báo cáo việc đó cho Ủy ban trước khi trả phiếu 
ghi điểm; nếu anh ta không làm như vậy, anh ta 
bị loại. Ủy ban cần xác định liệu đối thủ đã 
phạm lỗi nghiêm trọng theo Luật áp dụng chưa. 
Nếu anh ta có báo cáo, số điểm với trái bóng 
thứ hai sẽ được tính và đối thủ bị cộng thêm hai 
gậy vào phiếu ghi điểm của anh ta với trái bóng 
đó. Nếu đối thủ phạm lỗi nghiêm trọng và không 
chịu sửa lỗi sai như hướng dẫn ở trên, anh ta bị 
loại. 
 
Lưu ý 1: Đối thủ được xem đã phạm lỗi nghiêm 
trọng theo Luật áp dụng nếu Ủy ban cho rằng 
anh ta đã hưởng được lợi thế đáng kể từ kết 
quả của việc chơi từ chỗ sai đó. 
 
Lưu ý 2: Nếu đối thủ đánh trái bóng thứ hai theo 
luật 20-7c và trái đó không được tính theo Luật, 
thì các gậy thực hiện với trái bóng đó và các 
gậy phạt chỉ do việc chơi trái bóng đó sẽ bị bỏ 
qua. Nếu trái bóng thứ hai được tính theo luật, 
gậy đánh từ chỗ sai và bất kỳ các gậy được 
thực hiện sau đó với trái bóng ban đầu bao gồm 
các gậy phạt chỉ do việc đánh trái bóng ban đầu 
đó cũng được bỏ qua. 
 
Lưu ý 3: Nếu người chơi chịu phạt do thực hiện 
cú đánh từ chỗ sai, sẽ không có hình thức phạt 
bổ sung cho việc: 
(a) thay thế trái bóng khi chưa được cho phép; 
(b) thả bóng khi Luật yêu cầu nó phải được đặt, 
hay đặt bóng khi Luật yêu cầu nó phải được 
thả; 
(c) thả bóng không đúng cách; hay 
(d) trái bóng được đưa vào cuộc chơi bởi người 
không được phép làm vậy theo Luật. 

before making a stroke on the next teeing 
ground, play out the hole with a second ball 
played in accordance with the Rules. If the hole 
being played is the last hole of the round, he 
must declare, before leaving the putting green, 
that he will play out the hole with a second ball 
played in accordance with the Rules. 
 
If the competitor has played a second ball, he 
must report the facts to the Committee before 
returning his score card; if he fails to do so, he 
is disqualified. The Committee must determine 
whether the competitor has committed a serious 
breach of the applicable Rule. If he has, the 
score with the second ball counts and the 
competitor must add two penalty strokes to his 
score with that ball. If the competitor has 
committed a serious breach and has failed to 
correct it as outlined above, he is disqualified. 
  
Note 1: A competitor is deemed to have 
committed a serious breach of the applicable 
Rule if the Committee considers he has gained 
a significant advantage as a result of playing 
from a wrong place. 
Note 2: If a competitor plays a second ball 
under Rule 20-7c and it is ruled not to count, 
strokes made with that ball and penalty strokes 
incurred solely by playing that ball are 
disregarded. If the second ball is ruled to count, 
the stroke made from the wrong place and any 
strokes subsequently taken with the original ball 
including penalty strokes incurred solely by 
playing that ball are disregarded. 
 
Note 3: If a player incurs a penalty for making a 
stroke from a wrong place, there is no additional 
penalty for: 
(a) substituting a ball when not permitted; 
(b) dropping a ball when the Rules require it to 
be placed, or placing a ball when the Rules 
require it to be dropped; 
(c) dropping a ball in an improper manner; or 
(d) a ball being put into play by a person not 
permitted to do so under the Rules. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Luật 21 Làm sạch bóng Rule 21 Cleaning Ball 

 
Khi bóng ở trên green,có thể được làm sạch 
sau khi nhấc bóng lên theo Luật 16-1b.Ở những 
nơi khác, người chơi được làm sạch bóng sau 
khi nhấc lên, ngoại trừ khi nhấc lên:  
 

a. a. Để xác định tình trạng bóng nếu nó không 
phù hợp để chơi tiếp (Luật 5-3) 
b. Để xác định danh tính bóng (Luật 12-2), trong 
trường hợp này, chỉ được phép làm sạch bóng 
nếu việc đó nhằm hỗ trợ việc xác định danh 
tính; hoặc  
c. Vì bóng đó hỗ trợ hoặc cản trở cuộc chơi 
(Luật 22).  
 
Nếu người chơi làm sạch bóng của mình trong 
quá trình chơi 1 lỗ gôn, ngoại trừ những trường 
hợp đã được quy định trong Luật này, người đó 
bị phạt 1 gậy và trái bóng đó nếu đã nhấc lên 
phải được đặt lại chỗ cũ.  
 
Nếu người chơi không đặt bóng lại vị trí cũ khi 
buộc phải làm điều đó, người đó bị phạt theo 
điều phạt chung của Luật áp dụng ở đây, tuy 
nhiên không có thêm hình phạt nào trong Luật 
21. 
 
Trường hợp ngoại lệ: Không có thêm hình phạt 
nào nữa theo Luật 21 nếu người chơi bị phạt do 
không thực hiện những yêu cầu của Luật 5-3, 
12-2, hay 22 

 
A ball on the putting green may be cleaned 
when lifted under Rule 16-1b. Elsewhere, a ball 
may be cleaned when lifted, except when it has 
been lifted: 
 

a. a. To determine if it is unfit for play (Rule 5-3); 
 
b. For identification (Rule 12-2), in which case it 
may be cleaned only to the extent necessary for 
identification; or  
 
c. Because it is assisting or interfering with play 
(Rule 22). 
 
If a player cleans his ball during play of a hole 
except as provided in this Rule, he incurs a 
penalty of one stroke and the ball, if lifted, must 
be replaced. 
 
 
If a player who is required to replace a ball fails 
to do so, he incurs the general penalty under the 
applicable Rule, but there is no additional 
penalty under Rule 21. 
 
 
Exception: If a player incurs a penalty for failing 
to act in accordance with Rule 5-3, 12-2 or 22, 
there is no additional penalty under Rule 21. 

 
 

Luật 22 Bóng hỗ trợ hoặc cản trở cuộc 
chơi Rule 22 Ball Assisting or Interfering with 

Play 

 
22-1. Bóng hỗ trợ 
Trừ khi bóng đang chuyển động, nếu một người 
chơi cho rằng bóng có thể hỗ trợ bất cứ người 
chơi nào khác, anh ta có thể: 
a. Nhấc bóng của mình, hoặc 
b. Yêu cầu nhấc bất kỳ quả bóng nào khác 
Bóng được nhấc lên trong luật này phải được 
đặt lại chỗ cũ (xem Luật 20-3). Bóng không 
được làm sạch trừ khi nó nằm trên green (xem 
Luật 21). 
Trong thi đấu gậy, người chơi được yêu cầu 
nhấc bóng lên nên đánh trước thay vì phải nhấc 
bóng. 
Trong thi đấu gậy, nếu Uỷ Ban nhận thấy các 
đấu thủ thoả thuận quyết định giữ nguyên bóng 
tại vị trí mà nó có thể hỗ trợ đấu thủ khác, họ sẽ 

 
22-1. Ball Assisting Play 
Except when a ball is in motion, if a player 
considers that a ball might assist any other 
player, he may: 
a. Lift the ball if it is his ball; or 
b. Have any other ball lifted. 
A ball lifted under this Rule must be replaced 
(see Rule 20-3). The ball must not be cleaned, 
unless it lies on the putting green (see Rule 21). 
 
In stroke play, a player required to lift his ball 
may play first rather than lift the ball. 
 
In stroke play, if the Committee determines that 
competitors have agreed not to lift a ball that 
might assist any competitor, they are 



bị loại. 
Chú ý: Khi bóng khác đang chuyển động, thì 
quả bóng có thể gây ảnh hưởng đến quả bóng 
đó không được phép nhấc lên. 
 
22-2. Bóng cản trở cuộc chơi 
Trừ khi bóng đang chuyển động, nếu một người 
chơi xem xét thấy rằng quả bóng khác có thể 
cản trở anh ấy, người chơi đó có thể yêu cầu 
nhấc bóng lên. 
Bóng được nhấc lên trong luật này phải được 
đặt lại chỗ cũ (xem Luật 20-3). Bóng không 
được làm sạch trừ khi nó nằm trên green (xem 
Luật 21). 
Trong thi đấu gậy, người chơi được yêu cầu 
nhấc bóng lên nên đánh trước thay vì phải nhấc 
bóng. 
Chú ý 1: Ngoại trừ trên green, một người chơi 
không thể nhấc bóng của mình lên bởi vì anh ta 
cho rằng quả bóng đó có thể gây cản trở đến 
người chơi khác. Nếu một người chơi nhấc 
bóng lên mà không được đề nghị làm điều đó, 
người chơi bị phạt một gậy do vi phạm Luật 18-
2a, nhưng không có thêm hình phạt nào trong 
Luật 22. 
Chú ý 2: Khi quả bóng khác đang di chuyển, 
một quả bóng có thể gây cản trở đến quả bóng 
đang di chuyển đó không được nhấc lên. 
 
XỬ PHẠT CHO VIỆC VI PHẠM LUẬT 
Đấu đối kháng (match play) - bị xử thua hố;  
Đấu gậy - bị phạt 2 gậy 
(Tìm bóng trong bẫy - Xem thêm Luật 12-1) 
(Chạm đường putt - Xem thêm Luật 16-1a) 

disqualified. 
Note: When another ball is in motion, a ball that 
might influence the movement of the ball in 
motion must not be lifted. 
 
22-2. Ball Interfering with Play 
Except when a ball is in motion, if a player 
considers that another ball might interfere with 
his play, he may have it lifted. 
 
A ball lifted under this Rule must be replaced 
(see Rule 20-3). The ball must not be cleaned, 
unless it lies on the putting green (see Rule 21). 
 
In stroke play, a player required to lift his ball 
may play first rather than lift the ball. 
 
Note I: Except on the putting green, a player 
may not lift his ball solely because he considers 
that it might interfere with the play of another 
player. If a player lifts his ball without being 
asked to do so, he incurs a penalty of one 
stroke for a breach of Rule 18-2a, but there is 
no additional penalty under Rule 22. 
 
Note 2: When another ball is in motion, a ball 
that might influence the movement of the ball in 
motion must not be lifted. 
 
PENALTY FOR BREACH OF RULE: 
Match play - loss of hole; Stroke play - Two 
strokes. 
(Searching for ball in hazard - see Rule 12-1) 
(Touching line of putt - see Rule 16-1a) 

 
 

Luật 23 Vật cản rời Rule 23 Loose Impediments 

 
23-1. Giải thoát 
Người chơi có thể di dời vật cản rời mà không 
bị phạt ngoại trừ trường hợp vật cản rời và 
bóng cùng nằm hoặc chạm vào cùng một bẫy. 
Nếu bóng nằm ở bất cứ nơi nào khác ngoài 
vùng green và việc dịch chuyển vật cản rời là 
nguyên nhân gây ra bóng dịch chuyển, áp dụng 
Luật 18-2a. 
Trên vùng green, nếu bóng hoặc đánh dấu 
bóng vô tình bị dịch chuyển trong quá trình 
người chơi di dời vật cản rời, thì bóng hoặc 
đánh dấu bóng phải được đặt lại vị trí cũ. 
Người chơi không bị phạt nếu bóng hoặc đánh 
dấu bóng bị dịch chuyển được quy cho là do 
việc di dời vật cản rời. Ngoài ra, nếu người chơi 
gây ra việc bóng bị di chuyển, người chơi bị 
phạt một gậy theo Luật 18-2a. 

 
23-1. Relief 
Except when both the loose impediment and the 
ball lie in or touch the same hazard, any loose 
impediment may be removed without penalty. 
If the ball lies anywhere other than on the 
putting green and the removal of a loose 
impediment by the player causes the ball to 
move, Rule 18-2a applies. 
On the putting green, if the ball or ball-maker is 
accidentally moved in the process of the player 
removing a loose impediment, the ball or ball-
maker must be replaced.  
There is no penalty, provided the movement of 
the ball or ball-maker is directly attributable to 
removal of the loose impediment. Otherwise, if 
the player cause the ball to move, he incurs a 
penalty of one stroke under Rule 18-2a. 



Khi bóng đang chuyển động, vật cản rời có thể 
gây ảnh hưởng đến bóng không được phép di 
dời. 
Chú ý: nếu bóng nằm trong bẫy, người chơi 
không được chạm hay di dời bất cứ vật cản rời 
nào nằm trên hoặc chạm bẫy - xem Luật 13-4c. 
 
XỬ PHẠT CHO VIỆC VI PHẠM LUẬT 
Đấu hố - bị xử thua hố; Đấu gậy - bị phạt 2 gậy 

When a ball is in motion, a loose impediment 
that might influence the movement of the ball 
must not be removed. 
Note: if the ball lies in a hazard, the player must 
not touch or move any loose impediment lying in 
or touching the same hazard - see Rule 13-4c. 
 
PENALTY FOR BREACH OF RULE: 
Match play - loss of hole; Stroke play - Two 
strokes. 

 
 

Luật 24 Vật cản nhân tạo Rule 24 Obstruction 

 
24-1. Các vật cản nhân tạo xê dịch được 
Gôn thủ có thể tháo gỡ vướng mắc mà không bị 
phạt đối với một vật cản nhân tạo xê dịch được 
như sau: 
a. Nếu trái bóng không nằm trên hoặc trong vật 
cản nhân tạo, thì vật cản nhân tạo này có thể 
được di dời. Nếu bóng di chuyển, nó phải được 
đặt lại chỗ cũ và không bị phạt miễn là việc làm 
dịch chuyển bóng trực tiếp là do việc di dời vật 
cản nhân tạo. Nếu không như thế Luật 18 - 2a 
được áp dụng. 
b. Nếu bóng nằm trên hoặc trong vật cản nhân 
tạo, bóng có thể được nhặt lên và vật cản nhân 
tạo được dời đi. Trái bóng phải được thả trên 
đường qua sân gôn hay trong một chướng ngại, 
hay được đặt trên khu lỗ gôn, càng gần càng tốt 
so với vị trí thẳng dưới ngay nơi bóng nằm trên 
hay trong chướng ngại nhân tạo, nhưng không 
được gần lỗ gôn. 
Trái bóng có thể được lau chùi khi được nhặt 
lên theo Luật này. 
 
Khi trái bóng đang chuyển động, một vật cản 
nhân tạo có thể gây ảnh hưởng lên sự chuyển 
động của bóng, trừ trang thiết bị của bất kỳ gôn 
thủ nào hoặc gậy cờ đang được trông coi, được 
lấy ra hoặc cầm lên, thì không được di dời đi.  
 
(Làm ảnh hưởng đến bóng - xem Luật 1 - 2) 
 
Ghi chú: nếu trái bóng được thả hoặc đặt theo 
Luật này mà không lấy lại được ngay, thì một 
trái bóng khác có thể được thay thế. 
 
24-2. Vật cản nhân tạo cố định 
a. Sự can thiệp  
Sự can thiệp do vật cản nhân tạo cố định tạo ra 
khi bóng nằm trong, trên vật cản nhân tạo này, 
hay khi vật cản nhân tạo này can thiệp vào thế 
đứng hoặc khu vực dự kiến vung gậy của gôn 
thủ. Nếu bóng của gôn thủ nằm trên khu vực lỗ 

 
24-1. Movable Obstruction 
A player may take relief, without penalty, from a 
movable obstructionas follows: 
 
a. If the ball does not lie in or on the obstruction, 
the obstruction may be removed. If the ball 
moves, it must be replaced, and there is no 
penalty, provided that the movement of the ball 
is directly attributable to the removal of the 
obstruction. Otherwise, Rule 18-2a applies. 
 
b. If the ball lies in or on the obstruction, the ball 
may be lifted and the obstruction removed. The 
ball must through the green or in a hazard be 
dropped, or on the putting green be placed, as 
near as possible to the spot directly under the 
place where the ball lay in or on the obstruction, 
but not nearer the hole. 
 
The ball may be cleaned when lifted under this 
Rule. 
 
When a ball is in motion, an obstruction that 
might influence the movement of the ball, other 
than equipment of any player or the flagstick 
when attended, removed or held up, must not 
be moved. 
 
(Exerting influence on ball - see Rule 1-2) 
 
Note: If a ball to be dropped or placed under this 
Rule is not immediately recoverable, another 
ball may be substituted. 
 
24-2. Immovable Obstruction  
a. Interference 
Interference by an immovable obstruction 
occurs when a ball lies in or on the obstruction, 
or when the obstruction interferes with the 
player’s stance or the area of his intended 
swing. If the player’s ball lies on the putting 



gôn, sự can thiệp cũng xảy ra nếu một vật cản 
nhân tạo cố định trên khu vực lỗ gôn can thiệp 
vào đường đẩy bóng của người đó. Trong tình 
huống khác, bản thân sự can thiệp vào đường 
đánh bóng không phải là một sự can thiệp theo 
Luật này. 
b. Tháo gỡ vướng mắc 
Trừ khi bóng nằm trong một chướng ngại nước 
hay chướng ngại nước mặt bên, cầu thủ có thể 
tháo gỡ vướng mắc do vật cản nhân tạo cố định 
gây ra theo cách như sau: 
(i) Trên đường qua sân gôn: nếu trái bóng nằm 
trên đường qua sân gôn, gôn thủ phải nhấc 
bóng lên và thả nó, mà không bị phạt, trong 
vòng một tầm gậy, tại điểm gần nhất để tháo gỡ 
vướng mắc nhưng không được gần lỗ gôn. 
Điểm gần nhất để tháo gỡ vướng mắc không 
được nằm trong một chướng ngại hoặc trên khu 
lỗ gôn. Khi trái bóng được thả trong vòng một 
tầm gậy tại điểm gần nhất để tháo gỡ vướng 
mắc, trái bóng trước tiên phải chạm một phần 
sân gôn tại một điểm mà nó tránh được sự can 
thiệp của chướng ngại cố định và không nằm 
trong một chướng ngại hay trên khu lỗ gôn. 
(ii) Trong hố cát: nếu trái bóng nằm trong một 
hố cát, gôn thủ phải nhấc bóng lên và thả nó 
theo cách sau:  
(a) Không bị phạt, theo Mục (i) ở trên, ngoại trừ 
điểm gần nhất để tháo gỡ vướng mắc phải ở 
trong hố cát và bóng phải được thả trong hố 
cát; hay  
(b) Phạt một gậy, bên ngoài hố cát giữ điểm 
giữa nơi bóng nằm hướng thẳng tới lỗ gôn và 
điểm mà bóng được thả, không giới hạn bóng 
có thể được thả ra phía sau hố cát bao xa. 
(iii) Trên khu lỗ gôn: nếu bóng nằm trên khu lỗ 
gôn, gôn thủ phải nhấc bóng lên và đặt nó, mà 
không bị phạt, vào điểm gần nhất để tháo gỡ 
vướng mắc nhưng không ở trong một chướng 
ngại. Điểm gần nhất để tháo gỡ vướng mắc có 
thể nằm ngoài khu lỗ gôn. 
(iv) Trên khu phát bóng: nếu trái bóng nằm trên 
khu phát bóng, gôn thủ phải nhấc bóng lên và 
thả nó theo Mục (i) mà không bị phạt. 
 
 
Bóng có thể được lau chùi khi được nhặt lên 
theo Luật này. 
 
(Bóng lăn vào vị trí gây vướng mắc cũ - xem 
Luật 20 - 2c (v)) 
 
Ngoại lệ: có thể gôn thủ sẽ không được quyền 
tháo gỡ vướng mắc theo Luật này trong trường 
hợp (a) khi gôn thủ rõ ràng không sao thực hiện 
được cú đánh do sự cản trở của các vật khác 
ngoài vật cản nhân tạo cố định hoặc (b) vướng 

green, interference also occurs if an immovable 
obstruction on the putting green intervenes on 
his line of putt. Otherwise, intervention on the 
line of play is not, of itself, interference under 
this Rule. 
 
b. Relief 
Except when the ball is in a water hazard or a 
lateral water hazard, a player may take relief 
from interference by an immovable obstruction 
as follows: 
(i) Through the Green: If the ball lies through the 
green, the player must lift the ball and drop it, 
without penalty, within one club-length of and 
not nearer the hole than the nearest point of 
relief. The nearest point of relief must not be in 
a hazard or on a putting green. When the ball is 
dropped within one club-length of the nearest 
point of relief, the ball must first strike a part of 
the course at a spot that avoids interference by 
the immovable obstruction and is not in a 
hazard and not on a putting green. 
 
 
(ii) In a Bunker: If the ball is in a bunker, the 
player must lift the ball and drop it either: 
 
(a) Without penalty, in accordance with Clause 
(i) above, except that the nearest point of relief 
must be in the bunker and the ball must be 
dropped in the bunker; or 
(b) Under penalty of one stroke, outside the 
bunker keeping the point where the ball lay 
directly between the hole and the spot on which 
the ball is dropped, with no limit to how far 
behind the bunker the ball may be dropped. 
(iii) On the Putting Green: If the ball lies on the 
putting green, the player must lift the ball and 
place it, without penalty, at the nearest point of 
relief that is not in a hazard. The nearest point 
of relief may be off the putting green. 
(iv) On the Teeing Ground: If the ball lies on the 
teeing ground, the player must lift the ball and 
drop it, without penalty, in accordance with 
Clause (i) above. 
 
The ball may be cleaned when lifted under this 
Rule. 
 
(Ball rolling to a position where there is 
interference by the condition from which relief 
was taken - see Rule 20-2c(v)) 
Exception: A player may not take relief under 
this Rule if (a) interference by anything other 
than an immovable obstruction makes the 
stroke clearly impracticable or (b) interference 
by an immovable obstruction would occur only 



mắc do vật cản nhân tạo cố định chỉ xảy ra khi 
sử dụng thế đứng, cú vung gậy hoặc hướng 
đánh khác thường và không cần thiết. 
Lưu ý 1: Nếu trái bóng ở trong một chướng ngại 
nuớc (bao gồm cả chướng ngại nước mặt bên), 
gôn thủ không được quyền tháo gỡ vướng mắc 
do vật cản nhân tạo cố định gây ra. Gôn thủ 
phải đánh bóng từ chỗ bóng nằm hoặc thực 
hiện theo Luật 26 - 1. 
Lưu ý 2: nếu trái bóng dự định được thả hoặc 
đặt theo Luật này không lấy ra ngay được thì 
một trái bóng khác có thể được thay thế. 
Lưu ý 3: Ủy Ban có thể lập ra Luật tại chỗ nói rõ 
rằng rằng gôn thủ phải xác định điểm gần nhất 
để tháo gỡ vướng mắc không vượt qua, xuyên 
qua hay qua phía dưới vật cản nhân tạo. 
 
24-3. Không tìm thấy bóng trong vật cản 
nhân tạo 
Một vấn đề thực tế là có phải không tìm thấy 
bóng sau khi nó bị đánh về phía vật cản nhân 
tạo và ở trong vật cản nhân tạo đó không. Để 
áp dụng Luật này, phải biết hoặc chắn chắn 
rằng trái bóng đang ở trong vật cản nhân taọ. 
Nếu không biết hoặc không chắc chắn, gôn thủ 
phải thực hiện theo Luật 27-1. 
a. Không tìm thấy bóng trong vật cản nhân 
tạo xê dịch được 
Nếu biết hoặc chắn chắn rằng không tìm thấy 
được bóng trong một vật cản nhân tạo xê dịch 
được, gôn thủ có thể thay thế một trái bóng 
khác và tháo gỡ vướng mắc, mà không bị phạt, 
theo Luật này. Nếu gôn thủ chọn thi hành như 
thế, gôn thủ phải di dời vật cản nhân tạo này và 
phải thả trái bóng trên đường qua sân gôn hay 
trong một chướng ngại, hay đặt bóng trên khu 
lỗ gôn, càng gần càng tốt tại điểm thẳng hàng 
ngay dưới nơi mà trái bóng sau cùng vượt qua 
điểm giới hạn ngoài cùng của vật cản nhân tạo 
xê dịch được, nhưng không được gần lỗ gôn 
hơn. 
b. Không tìm thấy bóng trong vật cản nhân 
tạo cố định  
Nếu biết hoặc chắn chắn rằng không tìm thấy 
được bóng trong một vật cản nhân tạo cố định, 
gôn thủ có thể tháo gỡ vướng mắc theo Luật. 
Nếu gôn thủ chọn thi hành như thế, thì điểm 
giới hạn ngoài cùng của vật cản nhân tạo phải 
được quyết định và, nhằm mục đích áp dụng 
Luật này, bóng được xem như nằm tại điểm này 
và gôn thủ phải thực hiện các cách sau: 
 
 
(i) Trên đường qua sân gôn: nếu trái bóng sau 
cùng vượt qua giới hạn ngoài cùng của một vật 
cản nhân tạo cố định ở một điểm trên đường 
qua sân gôn, gôn thủ có thể thay thế một trái 

through use of a clearly unreasonable stroke or 
an unnecessarily abnormal stance, swing or 
direction of play. 
Note 1: If a ball is in a water hazard (including a 
lateral water hazard), the player may not take 
relief from interference by an immovable 
obstruction. The player must play the ball as it 
lies or proceed under Rule 26-1. 
 
Note 2: If a ball to be dropped or placed under 
this Rule is not immediately recoverable, 
another ball may be substituted. 
Note 3: The Committee may make a Local Rule 
stating that the player must determine the 
nearest point of relief without crossing over, 
through or under the obstruction. 
 
24-3. Ball in Obstruction Not Found 
It is a question of fact whether a ball that has 
not been found after having been struck toward 
an obstruction is in the obstruction. In order to 
apply this Rule, it must be known or virtually 
certain that the ball is in the obstruction. In the 
absence of such knowledge or certainty, the 
player must proceed under Rule 27-1. 
 
a. Ball in Movable Obstruction Not Found 
 
If it is known or virtually certain that a ball that 
has not been found is in a movable obstruction, 
the player may substitute another ball and take 
relief, without penalty, under this Rule. If he 
elects to do so, he must remove the obstruction 
and through the green or in a hazard drop a 
ball, or on the putting green place a ball, as near 
as possible to the spot directly under the place 
where the ball last crossed the outermost limits 
of the movable obstruction, but not nearer the 
hole. 
 
 
b. Ball in Immovable Obstruction Not Found 
 
If it is known or virtually certain that a ball that 
has not been found is in an immovable 
obstruction, the player may take relief under this 
Rule. If he elects to do so, the spot where the 
ball last crossed the outermost limits of the 
obstruction must be determined and, for the 
purpose of applying this Rule, the ball is 
deemed to lie at this spot and the player must 
proceed as follows: 
 
(i) Through the Green: If the ball last crossed 
the outermost limits of the immovable 
obstruction at a spot through the green, the 
player may substitute another ball, without 



bóng khác mà không bị phạt và tháo gỡ vướng 
mắc như đã mô tả trong Luật 24 - 2b (i). 
 
(ii) Trong hố cát: nếu trái bóng sau cùng vượt 
qua giới hạn ngoài cùng của một vật cản nhân 
tạo cố định ở một điểm trong hố cát, gôn thủ có 
thể thay thế một trái bóng khác mà không bị 
phạt và tháo gỡ vướng mắc như đã mô tả trong 
Luật 24 - 2b (ii). 
 
(iii) Trong một chướng ngại nước (kể cả 
chướng ngại nước mặt bên ): nếu trái bóng sau 
cùng vượt qua giới hạn ngoài cùng của một vật 
cản nhân tạo cố định ở một điểm trong chướng 
ngại nước, gôn thủ không được tháo gỡ vướng 
mắc mà không bị phạt. Gôn thủ phải thực hiện 
theo Luật 26 - 1. 
(iv) Trên khu lỗ gôn: nếu trái bóng sau cùng 
vượt qua giới hạn ngoài cùng của một vật cản 
nhân tạo cố định ở một điểm trên khu lỗ gôn, 
gôn thủ có thể thay thế một trái bóng khác mà 
không bị phạt và tháo gỡ vướng mắc như đã 
mô tả trong Luật 24 - 2b (iii). 
 
XỬ PHẠT CHO VIỆC VI PHẠM LUẬT 
Trong đấu lỗ - Thua lỗ đó; Trong đấu gậy - phạt 
hai cú đánh 

penalty, and take relief as prescribed in Rule 
24-2b(i). 
 
(ii) In a Bunker: If the ball last crossed the 
outermost limits of the immovable obstruction at 
a spot in a bunker, the player may substitute 
another ball, without penalty, and take relief as 
prescribed in Rule 24-2b (ii). 
 
 
(iii) In a Water Hazard (including a Lateral Water 
Hazard): If the ball last crossed the outermost 
limits of the immovable obstruction at a spot in a 
water hazard, the player is not entitled to relief 
without penalty. The player must proceed under 
Rule 26-1. 
 
(iv) On the Putting Green: If the ball last crossed 
the outermost limits of the immovable 
obstruction at a spot on the putting green, the 
player may substitute another ball, without 
penalty, and take relief as prescribed in 
Rule 24-2b (iii). 
 
PENALTY FOR BREACH OF RULE: 
Match play - Loss of hole; Stroke play - Two 
strokes. 

 
 

Luật 25 Mặt sân bất thường, Bóng lún 
và Nhầm Green Rule 25 

Abnormal Ground Conditions, 
Embedded Ball and Wrong 
Putting Green 

 
25-1. Mặt sân bất thường 
a. Cản trở 
Cản trở bởi một khu vực mặt sân bất thường 
xảy ra khi mà bóng nằm trong hoặc chạm vào 
mặt sân bất thường hoặc khi vùng sân bất 
thường đó gây ảnh hưởng tới thế đứng hay 
đường swing dự định của người chơi. Nếu 
bóng của người chơi đã nằm trên green, cản 
trở xảy ra khi vùng mặt sân bất thường trên 
green có dính líu tới đường lăn bóng của anh 
ta. Ngược lại, khi không dính tới đường đánh, 
tự nó, không được coi là cản trở theo Luật này.  
Chú ý: Ủy ban có thể ban hành Luật địa 
phương chỉ rõ cản trở do mặt sân bất thường 
tới thế đứng của người chơi không được coi là 
cản trở theo Luật này 
 
b. Giải thoát 
Trừ khi bóng đang trong một bẫy nước hoặc 
bẫy nước bên, người chơi có thể tiến hành giải 
thoát khỏi cản trở do mặt sân bất thường như 
sau: 
(i) Trên sân: Nếu bóng nằm ở bất kỳ đâu trên 
sân, trừ green, khu phát bóng và trong các bẫy, 

 
25-1. Abnormal Ground Conditions  
a. Interference 
Interference by an abnormal ground condition 
occurs when a ball lies in or touches the 
condition or when the condition interferes with 
the player’s stance or the area of his intended 
swing. If the player’s ball lies on theputting 
green, interference also occurs if an abnormal 
ground conditionon the putting green intervenes 
on his line of putt. Otherwise, interventionon the 
line of play is not, of itself, interference under 
this Rule. 
Note: The Committee may make a Local Rule 
stating that interference byan abnormal ground 
condition with a player’s stance is deemed not 
to be, of itself, interference under this Rule. 
  
b. Relief 
Except when the ball is in a water hazard or a 
lateral water hazard, aplayer may take relief 
from interference by an abnormal ground 
condition as follows: 
(i) Through the Green: If the ball lies through the 
green, the player must lift the ball and drop it, 



người chơi phải nhấc bóng lên và thả nó, mà 
không bị phạt, trong chiều dài một cây gậy và 
không gần hố hơn so với điểm giải thoát gần 
nhất. Điểm giải thoát gần nhất phải không được 
ở trongbẫy hoặc trên green. Khi được thả trong 
chiều dài một gậy tại điểm giải thoát gần nhất, 
trước tiên bóng phải rơi vào phần sân tại một 
điểm tránh được cản trở, và không được nằm 
trong bẫy và không trên green. 
(ii) Trong bunker: Nếu bóng ở trong bẫy cát 

(bunker), người chơi phải nhấc và thả nó, thì: 
(a) Không bị phạt, theo quy định tại khoản (i) ở 
trên, ngoại trừ việc điểm giải thoát gần nhất 
phải nằm trong bẫy cát và bóng phải được thả 
trong bẫy cát hoặc, nếu việc giải thoát hoàn 
chỉnh là bất khả thi, thì thả gần nhất với điểm 
bóng đã nằm, nhưng không gần hố hơn, và trên 
một phần của sân trong bẫy cát nơi có đủ điều 
kiện nhất để Giải thoát khỏi hoàn cảnh; hoặc 
 

(b) Bị phạt một gậy, ngoài bẫy cát giữ sao cho 
điểm bóng đã nằm ở ngay khoảng giữa hố và 
điểm thả bóng, không hạn chế điểm thả bóng là 
xa bao nhiêu sau bẫy cát. 

 
(iii) Trên Green: Nếu bóng nằm trên green, 
người chơi phải nhấc bóng và đặt nó, mà không 
bị phạt, tại điểm giải thoát gần nhất mà không 
nằm trong bẫy hoặc, nếu việc giải thoát hoàn 
chỉnh là bất khả thi, thì thả ở vị trí gần nhất với 
điểm bóng đã nằm, nơi khả thi nhất để giải 
thoát, nhưng không gần hố hơn và không nằm 
trong bẫy. Điểm giải thoát gần nhất, hay điểm 
giải thoát tốt nhất có thể, có thể nằm ở ngoài 
green. 
(iv) Trên Khu vực phát bóng: Nếu bóng nằm 
trên khu vực phát bóng, người chơi phải nhấc 
bóng và thả nó, mà không bị phạt, theo Khoản 
(i) ở trên. 

 
Bóng có thể được lau sau khi nhấc lên theo 
Luật 25-1b.  

(Nếu bóng mà lăn đến vịtrí bị cản trở bởi điều 
kiện bất thường mà vừa mới tiến hành giải 
thoát - xem Luật 20-2c (v) 
Ngoại trừ: Người chơi có thể không thực hiện 
giải thoát theo Luật này nếu 
(a) Cản trở bởi bất cứ điều gì khác với do là 
mặt sân bất thường khiến cho cú đánh rõ ràng 
là không thực thi hoặc 
(b) Cản trở do mặt sân bất thường sẽ chỉ xảy ra 
khi thực hiện cú đánh rõ ràng là quá giới hạn 
hoặc thế đứng, kiểu swing hay hướng đánh bất 
thường không cần thiết. 
Lưu ý 1: Nếu bóng ở trong bẫy nước (bao gồm 
cả bẫy nước bên), người chơi không được 
quyền thực hiện giải thoát khỏi cản trở do mặt 

without penalty, within one club-length of and 
not nearer the hole than the nearest point of 
relief. The nearest point of reliefmust not be in a 
hazard or on a putting green. When the ball is 
dropped within one club-length of the nearest 
point of relief, the ball must first strike a part of 
the course at a spot that avoids interference by 
the condition and is not in a hazard and not on a 
putting green. 
(ii) In a Bunker: If the ball is ina bunker, the 
player must lift the ball and drop it either: 
(a) Without penalty, in accordance with Clause 
(i) above, except that the nearest point of relief 
must be in the bunker and the ball must be 
dropped in the bunker or, if complete relief is 
impossible, as near as possible to the spot 
where the ball lay, but not nearer the hole, on 
a part of the course in the bunker that affords 
maximum available relief from the condition; or 
 
(b) Under penalty of one stroke, outside the 
bunker keeping the point where the ball lay 
directly between the hole and the spot on which 
the ballis dropped, with no limit to how far 
behind the bunker the ball may be dropped. 
(iii) On the Putting Green: If the ball lies on the 
putting green, the player 
must lift the ball and place it, without penalty, at 
the nearest point of relief that is not in a hazard 
or, if complete relief is impossible, at the nearest 
position to where it lay that affords maximum 
available relief from the condition, but not nearer 
the hole and not in a hazard. The nearest point 
ofrelief or maximum available relief may be off 
the putting green.  
(iv) On the Teeing Ground: If the ball lies on the 
teeing ground, the player must lift the ball and 
drop it, without penalty, in accordance with 
Clause (i) above. 
  
The ball may be cleaned when lifted under Rule 
25-1b. 
(Ball rolling to a position where there is 
interference by the condition from which relief 
was taken - see Rule 20-2c(v)) 
Exception: A player may not take relief under 
this Rule if  
(a) interference by anything other than an 
abnormal ground condition makes the stroke 
clearly impracticable or  
(b) interference by an abnormal ground 
condition would occur only through use of a 
clearly unreasonable stroke or an unnecessarily 
abnormal stance, swing or direction of play.  
Note 1: If a ball is in a water hazard (including a 
lateral water hazard), the player is not entitled to 
relief, without penalty, from interference by an 



sân bất thường mà không bị phạt. Người chơi 
phải đánh bóng tại chỗ nó đang nằm (trừ khi bị 
cấm bởi Luật địa phương) hoặc tiến hành theo 
Luật 26-1. 
 
Lưu ý 2: Nếu quả bóng, vốn cần được Thả hay 
Đặt theo Luật này, không thu hồi được ngay, 
quả bóng khác có thể được thay thế. 
 
c. Không tìm thấy bóng trong Mặt sân bất 
thường  
Có một câu hỏi về thực tế với trường hợp 
không tìm thấy một quả bóng hướng về phía 
mặt sân bất thường, liệu có được coi là ở trong 
khu vực đó không. Để áp dụng Luật này, cần 
phải biết rõ hoặc hầu như chắc chắn rằng bóng 
đã nằm trong vùng mặt sân bất thường. Trong 
trường hợp không biết rõ như vậy hay chắc 
chắn trong đó, người chơi phải làm theo Luật 
27-1. 
Nếu như biết rõ hoặc hầu như chắc chắn rằng 
quả bóng không tìm thấy đang trong vùng mặt 
sân bất thường, người chơi có thể thực hiện 
giải thoát theo Luật này. Nếu anh ta quyết định 
làm như vậy, cần xác định điểm cắt cuối cùng 
nơi mà bóng đã vượt qua biên giới ngoài cùng 
của khu vực mặt sân bất thường, và để áp dụng 
Luật này, quả bóng được coi là nằm tại điểm 
cắt đó và người chơi phải tiến hành như sau: 
(i) Through the Green: Nếu bóng, lần cuối đã 
vượt qua giới hạn ngoài nhất của khu vực mặt 
sân bất thường tại mộtđiểm trên sân ngoại trừ 
green, các bẫy và khu phát bóng, người chơi có 
thể thay thế bóng khác, mà không bị phạt, và 
Tiến hành Giải thoát theo quy định tại Luật 25-
1b (i). 
(ii) Trong bunker: Nếu bóng, lần cuối đã vượt 
qua giới hạn ngoài nhất của khu vực mặt sân 
bất thường tại một điểm trong bẫy cát, người 
chơi có thể thay thế bóng khác, mà không bị 
phạt, và tiến hành giải thoát theo quy định tại 
Luật (ii) 25-1b (ii) 
(iii) Trong bẫy nước (bao gồm cả bẫy nước 
bên): Nếu bóng, lần cuối đã vượt qua giới hạn 
ngoài nhất của khu vực mặt sân bất thường tại 
một điểm nằm trong bẫy nước, người chơi 
không có quyền Giải thoát mà không bị phạt. 
Người chơi phải tiến hành theo Luật 26-1. 
(iv) Trên Green: Nếu bóng, lần cuối đã vượt qua 
giới hạn của khu vực mặt sân bất thường tại 
một điểm trên green, người chơi có thểt thay 
thế bóng khác, mà không bị phạt, và Tiến hành 
Giải thoát theo quy định tại Luật 25-1b (iii). 
 
 
25-2. Bóng lún 
Bóng lún ngay trong điểm rơi của nó trên mặt 

abnormal ground condition. The player must 
play the ball as it lies (unless prohibited by Local 
Rule) or proceed under Rule 26-1. 
  
 
Note 2: If a ball to be dropped or placed under 
this Rule is not immediately recoverable, 
another ball may be substituted. 
  
c. Ball in Abnormal Ground Condition Not 
Found 
It is a question of fact whether a ball that has 
not been found after having been struck toward 
an abnormal ground condition is in such a 
condition.In order to apply this Rule, it must be 
known or virtually certain that the ball is in the 
abnormal ground condition. In the absence of 
such knowledge or certainty, the player must 
proceed under Rule 27-1. 
 
If it is known or virtually certain that a ball that 
has not been found is in an abnormal ground 
condition, the player may take relief under this 
Rule. If he elects to do so, the spot where the 
ball last crossed the outermost limits of the 
abnormal ground condition must be determined 
and, for the purpose of applying this Rule, the 
ball is deemed to lie at this spot and the player 
must proceed as follows: 
(i) Through the Green: If the ball last crossed 
the outermost limits of the abnormal ground 
condition at a spot through the green, the player 
may substitute another ball, without penalty, and 
take relief as prescribed in Rule 25-1b(i). 
 
 
(ii) In a Bunker: If the ball last crossed the 
outermost limits of the abnormal ground 
condition at a spot in a bunker, the player may 
substitute another ball, without penalty, and take 
relief as prescribed in Rule 25-1b(ii). 
 
(iii) In a Water Hazard (including a Lateral Water 
Hazard): If the ball last crossed the outermost 
limits of the abnormal ground condition at a spot 
in a water hazard, the player is not entitled to 
relief without penalty. The player must proceed 
under Rule 26-1. 
(iv) On the Putting Green: If the ball last crossed 
the outermost limits of the abnormal ground 
condition at a spot on the putting green, the 
player may substitute another ball, without 
penalty, and take relief as prescribed in Rule 
25-1b(iii). 
  
25-2. Embedded Ball 
A ball embedded in its own pitch-mark in the 



đất, trong bất kỳ vùng cỏ thấp nào trên sân, trừ 
green, các bẫy và khu phát bóng, có thể được 
nhấc, lau và thả, mà không bị phạt, gần điểm 
bóng đã nằm đó nhất, nhưng không gần hốhơn. 
Bóng khi được thả phải chạm vào phần của sân 
ngoại trừ green, các bẫy và khu phát bóng. 
“Vùng cỏ thấp” là bất kỳ khu vực nào trên sân, 
bao gồm cả những lối đi qua vùng cỏ thô, ở đó 
cỏ bị cắt bằng hay thấp hơn mức ở Fairway. 
 
25-3. Nhầm green 
a. Cản trở 
Cản trở do nhầm green xảy ra khi mà bóng nằm 
trên green bị nhầm, không phải green của hố 
golf đang chơi. 
Cản trở tới thế đứng của người chơi hay tới 
vùng dự định swing của người đó, tự nó, không 
phải là cản trở theo Luật này. 
 
b. Giải thoát 
Nếu bóng đang nằm trên green bị nhầm, người 
chơi không được đánh ở vị trí bóng đang nằm. 
Người đó phải tiến hành giải thoát, mà không bị 
phạt, như sau: 
Người chơi phải nhấc bóng và thả nó trong 
chiều dài một cây gậy và không được gần hố 
hơn so với Điểm giải thoát gần nhất. Điểm giải 
thoát gần nhất phải không được ở trong bẫy 
hoặc trên green. 
Khi được thả trong chiều dài một cây gậy tại 
điểm giải thoát gần nhất, trước tiên bóng phải 
rơi vào phần sân tại một điểm tránh được cản 
trở do green bị nhầm, và không nằm trong bẫy 
và không trên green. Bóng có thể được lau sau 
khi nhấc lên theo Luật này. 
 
XỬ PHẠT CHO VIỆC VI PHẠM LUẬT: Đấu 
Trận - Thua Hố; Đấu Gậy - Phạt 2 Gậy 

ground in any closely-mown area through the 
green may be lifted, cleaned and dropped, 
without penalty, as near as possible to the spot 
where it lay but not nearer the hole. The ball 
when dropped must first strike a part of the 
course through the green. “Closely-mown area” 
means any area of the course, including paths 
through the rough, cut to fairway height or less. 
  
 
25-3. Wrong Putting Green  
a. Interference 
Interference by a wrong putting green occurs 
when a ball is onthe wrong putting green. 
 
Interference to a player’s stance or the area of 
his intended swing is not, of itself, 
interferenceunder this Rule. 
  
b. Relief 
If a player’s ball lies on a wrong putting green, 
he must not play the ball as it lies. He must take 
relief, without penalty, as follows: 
 
The player must lift the ball and drop it within 
one club-length of and not nearer the hole than 
the nearest point of relief. The nearest point of 
relief must not be in a hazard or on a putting 
green.  
When dropping the ball within one club-length of 
the nearest point of relief, the ball must first 
strike a part of the course at a spot that avoids 
interference by the wrong putting green and is 
not in a hazard and not on a putting green. The 
ball may be cleaned when lifted under this Rule. 
 
PENALTY FOR BREACH OF RULE: 
Match play - Loss of hole;Stroke play - Two 
strokes. 

 
 

Luật 26 Bẫy Nước (Bao gồm Bẫy nước 
Chạy dọc Fairway) Rule 26 Water Hazards (Including 

Lateral Water Hazards) 

 
Có một tình huống được xử lý thành lệ là khi 
một quả bóng, không tìm thấy, mà trước đó đã 
được đánh về hướng bẫy nước sẽ được coi là 
rơi vào bẫy nước. Nếu không biết chính xác 
hoặc chắc chắn liệu quả bóng, bay hướng tới 
một bẫy nước và không tìm thấy, có nằm trong 
bẫy nước hay không người chơi phải áp dụng 
Luật 27-1. 
 
Nếu một quả bóng được tìm thấy trong bẫy 
nước hoặc trường hợp không ai biết chắc quả 
bóng bị mất có đang nằm trong bẫy nước hay 

 
It is a question of fact whether a ball that has not 
been found after having been struck toward a 
water hazard is in the hazard. In the absence of 
knowledge or virtual certainty that a ball struck 
toward a water hazard, but not found, is in 
the hazard, the player must proceed under Rule 
27-1.  
 
 
If a ball is found in the water hazard or if it is 
known or virtually certain that a ball that has not 
been found is in the water hazard (whether the 



không (tức là xác định liệu bóng có nằm trong 
bẫy nước hay không), người chơi có thể áp 
dụng phạt một gậy:  
 

a. Áp dụng quy định phạt gậy và khoảng cách của 
Luật 27-1, đánh bóng tại vị trí càng gần càng tốt 
với vị trí bóng của cú đánh ban đầu (Xem Luật 
20-5); hoặc. 
 

b. Thả một quả bóng ở sau bẫy nước, giữ điểm 
cắt mép nước của quả bóng đánh vào bẫy 
nước trước đó, lỗ golf và điểm thả bóng nằm 
trên một được thẳng, và có thể thả bóng giật lùi 
về phía sau bẫy nước khoảng cách bao nhiêu 
tùy ý; hoặc 
 

c. Có những lựa chọn khác nữa nhưng chỉ với 
điều kiện bóng rơi vào bẫy nước chạy dọc 
fairway, thả bóng ngay bên ngoài bẫy nước, 
trong khoảng cách hai thân gậy, và không gần 
hố hơn (i) điểm cắt mép nước của quả bóng 
đánh vào bẫy nước (ii) thả bóng ở bờ bên kia 
của bẫy nước, điểm thả bóng đến hố phải bằng 
khoảng cách từ điểm bóng cắt mép nước đến 
hố 
 
Khi áp dụng Luật này, người chơi có thể nhặt 
quả bóng đã đánh, lau bóng hoặc thay quả 
bóng khác. (Những hành động bị cấm khi bóng 
nằm trong bẫy nước- xem Luật 13-4) 
(Bóng chuyển động trong dòng nước trong bẫy 
nước- xem Luật 14-6). 
 
XỬ PHẠT CHO VIỆC VI PHẠM LUẬT 
Đối với thể thức Match play - Thua hố; Stroke 
play - phạt hai gậy. 
 
Luật 26-2 - Đánh Bóng Trong Bẫy Nước 

a. Bóng nằm trong bẫy nước hoặc bẫy nước khác. 
Nếu một quả bóng đượcđánh từ trong một bẫy 
nước, vẫn rơi trong bẫy nước đó hoặc rơi vào 
một bẫy nước khác sau cú đánh, người chơi có 
thể 
(i) áp dụng Luật 26-1a. Nếu sau khi thả bóng 
trong bẫy, người chơi chọn không đánh quả 
bóng vừa được thả và anh ta có thể: 
 
(a) áp dụng Luật 26-1b, hoặc nếu có thể áp 
dụng Luật 16-1c, cộng thêm một gậy phạt như 
quy định trong Luật và lấy điểm cắt mép nước 
của quả bóng đầu tiên khi nó rơi và nằm trong 
bẫy nước làm điểm tham chiếu; hoặc 
 
(b) cộng thêm một gậy phạt và đánh bóng tại vị 
trí càng gần càng tốt vị trí của quả bóng của cú 
đánhtrước đó được thực hiện từ ngoài bẫy 
nước (xem Luật 20-5); hoặc 

ball lies in water or not), the player may under 
penalty of one stroke:  
 
 

a. Proceed under the stroke and distance provision 
of Rule 27-1 by playing a ball as nearly as 
possible at the spot from which the original ball 
was last played (see Rule 20-5); or  
 

b. Drop a ball behind the water hazard, keeping 
the point at which the original ball last crossed 
the margin of the water hazard directly between 
the hole and the spot on which the ball is 
dropped, with no limit to how far behind the 
water hazard the ball may be dropped; or  
 

c. As additional options available only if the ball 
last crossed the margin of a lateral water 
hazard, drop a ball outside the water hazard 
within two club-lengths of and not nearer the 
hole than (i) the point where the original ball last 
crossed the margin of the water hazard or (ii) a 
point on the opposite margin of the water hazard 
equidistant from the hole.  
 
 
When proceeding under this Rule, the player 
may lift and clean his ball or substitute a ball.  
(Prohibited actions when ball is in a hazard - 
see Rule 13-4) 
(Ball moving in water in a water hazard - see 
Rule 14-6) 
 
PENALTY FOR BREACH OF RULE: 
Match play - Loss of hole; Stroke play - Two 
strokes. 
 
26-2 - Ball Played Within Water Hazard 

a. Ball Comes to Rest in Same or Another Water 
Hazard. If a ball played from within a water 
hazard comes to rest in the same or another 
water hazard after the stroke, the player may:  
 
(i) proceed under Rule 26-1a. If, after dropping 
in the hazard, the player elects not to play the 
dropped ball, he may:  
 
(a) proceed under Rule 26-1b, or if applicable 
Rule 26-1c, adding the additional penalty of one 
stroke prescribed by the Rule and using as the 
reference point the point where the original ball 
last crossed the margin of this hazard before it 
came to rest in this hazard; or 
(b) add an additional penalty of one stroke and 
play a ball as nearly as possible at the spot from 
which the last stroke from outside a water 
hazard was made (see Rule 20-5); or  



 
(ii) áp dụng theo Luật 26-1b, hoặc nếu Luật 26-
1c áp dụng; hoặc 
 
(iii) bị phạt một gậy, đánh bóng tại vị trí càng 
gần càng tốt vị trí của quả bóng của cú đánh 
trước đó được thực hiện từ ngoài bẫy nước 
(xem Luật 20-5). 
 

b. Mất Bóng hoặc Unplayable Ngoài Bẫy hoặc 
OB 
Nếu một quả bóng được đánh trong một bẫy 
nước bị mất hoặc bị coi là unplayable bên ngoài 
bẫy hoặc OB, người chơi có thể, sau khi nhận 
một gậy phạt theo Luật 27-1 hoặc 28a: 
 
(i) đánh bóng ở vị trí càng gần càng tốt với vị trí 
trong bẫy mà từ đó cú đánh trước được thực 
hiện (xem Luật 20-5); hoặc 
 
(ii) áp dụng Luật 26-1b, hoặc áp dụng Luật 26-
1c, cộng thêm một gậy phạt theo quy định của 
Luật và lấy điểm mà quả bóng cắt nước trước 
khi rơi và nằm trong bẫy làm điểm tham chiếu; 
hoặc 
 
 
(iii) cộng thêm một gậy phạt và đánh bóng từ vị 
trícàng gần càng tốt với vị trí mà cú đánh trước 
được thực hiện bên ngoài bẫy nước (xem Luật 
20-5). 
 
Note 1: Khi áp dụng Luật 26-2b, người chơi 
không phải thả bóng heo Luật 27-1 hoặc 28a 
nữa. nếu anh ta đã thả một quá bóng, anh ta 
không phải đánh quả bóng đó. Anh có có thể 
thay thế bằng cách áp dụng Luật 26-2b (ii) hoặc 
(iii)  
 
Note 2: Nếu một quả bóng được đánh trong bẫy 
nước và được coi là unplayable ngoài bẫy, Luật 
26-2b không cấm người chơi áp dụng Luật 28b 
hoặc c. 
 
XỬ PHẠT CHO VIỆC VI PHẠM LUẬT 
Thể thức Match play - Thua hố; Stroke play; hai 
gậy phạt. 

 
(ii) proceed under Rule 26-1b, or if applicable 
Rule 26-1c; or  
 
(iii) under penalty of one stroke, play a ball as 
nearly as possible at the spot from which the 
last stroke from outside a water hazard was 
made (see Rule 20-5).  
 
b. Ball Lost or Unplayable Outside Hazard or 
Out of Bounds  
If a ball played from within a water hazard is lost 
or deemed unplayable outside the hazard or is 
out of bounds, the player may, after taking a 
penalty of one stroke under Rule 27-1 or 28a:  
 
(i) play a ball as nearly as possible at the spot in 
the hazard from which the original ball was last 
played (see Rule 20-5); or  
 
(ii) proceed under Rule 26-1b, or if applicable 
Rule 26-1c, adding the additional penalty of one 
stroke prescribed by the Rule and using as the 
reference point the point where the original ball 
last crossed the margin of the hazard before it 
came to rest in the hazard; or 
 
(iii) add an additional penalty of one stroke and 
play a ball as nearly as possible at the spot from 
which the last stroke from outside a water 
hazard was made (see Rule 20-5).  
 
Note 1: When proceeding under Rule 26-2b, the 
player is not required to drop a ball under Rule 
27-1 or 28a. If he does drop a ball, he is not 
required to play it. He may alternatively proceed 
under Rule 26-2b(ii) or (iii).  
 
 
Note 2: If a ball played from within a water 
hazard is deemed unplayable outside the 
hazard, nothing in Rule 26-2b precludes the 
player from proceeding under Rule 28b or c.  
 
PENALTY FOR BREACH OF RULE: 
Match play - Loss of hole; Stroke play &ndash; 
Two strokes. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Luật 27 Mất bóng hoặc OB, Bóng dự 
phòng Rule 27 Ball Lost or Out of Bounds; 

Provisional Ball 

 
27-1. Gậy đánh & khoảng cách; Bóng OB; 
Bóng không tìm thấy trong 5 phút 
 
a. Áp dụng Gậy phạt và Khoảng cách 
Vào bất kỳ lúc nào, một người chơi có thể, chịu 
phạt một gậy, đánh bóng tại vị trí càng gần càng 
tốt với vị trí mà quả bóng trước đó được đánh 
(xem Luật 20-5), việc đó gọi là áp dụng Luật 
phạt gậy và Khoảng cách. 
 
Trừ khi được quy định khác trong Luật, nếu một 
người chơi đánh một quả bóng từ điểm mà quả 
bóng trước đó được đánh, anh ta được coi là 
đang áp dụng luật phạt gậy và khoảng cách. 
 
 
b. Bóng OB 
Nếu một quả bóng nằm OB, người chơi phải 
đánh lại một quả và chịu phạt một gậy, đánh tại 
vị trí càng gần càng tốt với vị trí bóng của cú 
đánh trước đó (xem Luật 20-5). 
 
c. Mất bóng Không Tìm thấy Trong Năm Phút 
Nếu một quả bóng bị mất, do không tìm thấy 
hoặc trong vòng năm phút tính từ thời điểm phía 
người chơi hoặc caddie của người chơi bắt đầu 
tìm bóng, người chơi buộc phải chịu một gậy 
phạt và phải đánh một quả bóng tự vị trí càng 
gần càng tốt với vị trí mà quả bóng trước được 
đánh (xem Luật 20-5). 
 
Ngoại lệ: Nếu biết hoặc chắc chắn rằng quả 
bóng vừa đánh không tìm thấy hoặc bị dịch 
chuyển bởi bên ngoài (Luật 18-1), là một sự trở 
ngại (Luật 24-3), bóng nằm trên địa hình đất 
không bình thường (Luật 25-1) hoặc nằm trong 
bẫy nước (26-1), người chơi có thể áp dụng luật 
phù hợp với hoàn cảnh. 
 
XỬ PHẠT CHO VIỆC VI PHẠM LUẬT 27-1 
Matchplay - Thua hố, Stroke play- Phạt hai gậy 
 
 
27-2. Bóng dự phòng 
a. Cách thức 
Nếu bóng bị mất bên ngoài một bẫy nước hoặc 
có thể bị OB, để tiết kiệm thời gian, người chơi 
có thể đánh một quả bóng khác dự phòng theo 
Luật 27-1. Người chơi phải thông báo với 
những đối thủ của mình trong match play hoặc 
người ghi điểm hoặc đối thủ trong stroke play 
nếu muốn đánh một quả bóng dự phòng, và anh 
ta phải đánh quả dự phòng trước khi anh ta 

 
27-1. Stroke & Distance; Ball out of bounds; 
Provisional Ball 
 
a. Proceeding Under Stroke and Distance  
At any time, a player may, under penalty of one 
stroke, play a ball as nearly as possible at the 
spot from which the original ball was last played 
(see Rule 20-5), i.e. proceed under penalty of 
stroke and distance.  
 
Except as otherwise provided in the Rules, if a 
player makes a stroke at a ball from the spot at 
which the original ball was last played, he is 
deemed to have proceeded under penalty of 
stroke and distance.  
  
b. Ball Out of Bounds  
If a ball is out of bounds, the player must play a 
ball, under penalty of one stroke, as nearly as 
possible at the spot from which the original ball 
was last played (see Rule 20-5).  
  
c. Ball Not Found Within Five Minutes  
If a ball is lost as a result of not being found or 
identified as his by the player within five minutes 
after the player's side or his or their caddies have 
begun to search for it, the player must play a ball, 
under penalty of one stroke, as nearly as possible 
at the spot from which the original ball was last 
played (see Rule 20-5).  
  
Exception: If it is known or virtually certain that 
the original ball, that has not been found, has 
been moved by an outside agency (Rule 18-1), is 
in an obstruction (Rule 24-3), is in an abnormal 
ground condition (Rule 25-1) or is in a water 
hazard (Rule 26-1), the player may proceed 
under the applicable Rule. 
 
PENALTY FOR BREACH OF RULE 27-1:  
Match play - Loss of hole; Stroke play - Two 
strokes. 
 
27-2. Provisional Ball 
a. Procedure  
If a ball may be lost outside a water hazard or 
may be out of bounds, to save time the player 
may play another ball provisionally in accordance 
with Rule 27-1. The player must inform 
his opponent in match play or his marker or a 
fellow-competitor in stroke play that he intends to 
play a provisional ball, and he must play it before 
he or his partner goes forward to search for the 



hoặc người của mình đi lên tìm quả bóng đánh 
ban đầu.  
Nếu anh ta không làm như vậy và đánh một quả 
bóng khác, quả bóng đó không phải là bóng dự 
phòng mà nó là bóng trong cuộc được áp dụng 
theo luật phạt gậy và khoảng cách (Luật 27-1); 
quả bóng đánh đầu tiên được coi là đã mất. 
(Thứ tự đánh trên khu vực tee) - xem Luật 10-3 
 
Note: Nếu một cú đánh dự phòng được thực 
hiện theo luật 27-2a có thể bị mất bóng bên 
ngoài một bẫy nước hay bị OB, người chơi có 
thể đánh một quả bóng dự phòng khác. Nếu 
quả bóng dự phòng khác được đánh đi, thì mối 
quan hệ của quả bóng này với quả bóng dự 
phòng trước sẽ giống như quả dự phòng trước 
đối với quả bóng đầu tiên. 
 
b. Khi Bóng Dự phòng Trở thành Bóng 
Trong Cuộc 
Người chơi có thể đánh một quả dự phòng cho 
đến khi anh ta đến được vị trí của quả bóng 
trước đó. Nếu anh ta đánh một cú dự phòng từ 
nơi mà quả bóng đầu tiên có thể đã nằm tại đó 
hoặc từ một điểm gần hố hơn nơi đó, quả bóng 
đầu tiên bị mất, bóng dự phòng sẽ trở thành 
bóng trong cuộc và áp dụng phạt gậy và khoảng 
cách (Luật 27-1). 
 
Nếu quả bóng đầu tiên bị mất bên ngoài một 
bẫy nước hoặc bị OB, quả bóng dự phòng sẽ 
trở thành bóng trong cuộc, áp dụng phạt gậy và 
quy định khoảng cách (Luật 27-1). 
 
Ngoại lệ: Nếu biết chắc chắn rằng quả bóng đầu 
tiên, bị mất, đã do một bên ngoài di chuyển(Luật 
18-1), hoặc đang bị cản trở (Luật 24-3) hoặc 
nằm ở đị hình bất thường (25-1c), người chơi 
có thể áp dụng luật phù hợp. 
 
 
c. Khi Bóng Dự phòng Không được tính 
Nếu quả bóng đánh ban đầu không mất, hoặc 
không bị OB, người chơi phải bỏ quả dự phòng 
và tiếp tục chơi với quả bóng ban đầu. Nếu 
chắc chắc rằng quả bóng ban đầu đã bị rơi vào 
bẫy nước, người chơi sẽ phải áp dụng Luật 26- 
 
1. Trong cả hai trường hợp, nếu ngườc chơi 
tiếp tục đánh quả bóng dự phòng, thì sẽ bị coi là 
đánh nhầm bóng và áp dụng Luật 15-3. 
 
Note: Nếu đánh quả bóng dự phòng theo Luật 
27-2a, những cú đánh sau khi luật này được áp 
dụng với quả bóng dự phòng bị loại ngoài cuộc 
theo Luật 27-2c và phạt áp dụng duy nhất là 
không tính quả bóng đó. 

original ball.  
 
If he fails to do so and plays another ball, that ball 
is not a provisional ball and becomes the ball in 
play under penalty of stroke and distance (Rule 
27-1); the original ball is lost.  
 
(Order of play from teeing ground - see Rule 10-3)  
  
Note: If a provisional ball played under Rule 27-
2a might be lost outside a water hazard or out of 
bounds, the player may play another provisional 
ball. If another provisional ball is played, it bears 
the same relationship to the previous provisional 
ball as the first provisional ball bears to the 
original ball.  
  
 
b. When Provisional Ball Becomes Ball in Play  
The player may play a provisional ball until he 
reaches the place where the original ball is likely 
to be. If he makes a stroke with the provisional 
ball from the place where the original ball is likely 
to be or from a point nearer the hole than that 
place, the original ball is lost and the provisional 
ball becomes the ball in play under penalty of 
stroke and distance (Rule 27-1).  
 
 
If the original ball is lost outside a water hazard or 
is out of bounds, the provisional ball becomes the 
ball in play, under penalty of stroke and distance 
(Rule 27-1).  
 
Exception: If it is known or virtually certain that 
the original ball, that has not been found, has 
been moved by an outside agency (Rule 18-1), 
or is in an obstruction (Rule 24-3) or an abnormal 
ground condition (Rule 25-1c), the player may 
proceed under the applicable Rule. 
  
c. When Provisional Ball to be Abandoned  
If the original ball is neither lost nor out of 
bounds, the player must abandon the provisional 
ball and continue playing with the original ball. If it 
is known or virtually certain that the original ball is 
in a water hazard, the player may proceed in 
accordance with Rule 26-1. In either situation, if 
the player makes any further strokes at the 
provisional ball, he is playing a wrong ball and the 
provisions of Rule 15-3 apply.  
Note: If a player plays a provisional ball under 
Rule 27-2a, the strokes made after this Rule has 
been invoked with a provisional ball subsequently 
abandoned under Rule 27-2c and penalties 
incurred solely by playing that ball are 
disregarded. 



Luật 28 Bóng không đánh được Rule 28 Ball Unplayable 

 
Gôn thủ có thể cho là bóng của mình không 
đánh được tại bất cứ vị trí nào trên sân gôn trừ 
khi bóng nằm trong một chướng ngại nước. 
Gôn thủ là người duy nhất đánh giá trái bóng đó 
có còn đánh được hay không. 
Nếu gôn thủ coi bóng của mình là không đánh 
được sẽ phải chịu phạt một cú đánh và phải: 
a. Đánh bóng càng gần càng tốt tại điểm mà trái 
bóng cũ vừa được đánh đi (xem Luật 20-5); 
hoặc 
 
b. Thả trái bóng phía sau vị trí bóng nằm, giữ 
một đường thẳng từ điểm đó tới lỗ gôn và điểm 
thả bóng; bất kể nơi thả bóng cách xa phía sau 
điểm đó là bao nhiêu; hoặc 
c. Thả trái bóng trong khoảng cách hai-tầm-gậy 
từ nơi bóng nằm nhưng không được gần lỗ gôn 
hơn. Nếu trái bóng không đánh được nằm tại 
hố cát, gôn thủ có thể xử lý theo các điểm a,b 
hoặc c. Nếu cầu thủ lựa chọn xử lý theo điểm b 
hoặc c, trái bóng phải được thả trong hố cát. 
 
Bóng có thể được nhặt lên, lau chùi hoặc thay 
thế bong khi xử lý theo Luật này. 
 
XỬ PHẠT CHO VIỆC VI PHẠM LUẬT 
Trong đấu lỗ - thua lỗ đó; Trong đấu gậy - phạt 
hai cú đánh 

 
The player may deem his ball unplayable at any 
place on the course, except when the ball is in a 
water hazard. The player is the sole judge as to 
whether his ball is unplayable. 
 
If the player deems his ball to be unplayable, he 
must, under penalty of one stroke: 
a. Proceed under the stroke and distance 
provision of Rule 27-1 by playing a ball as 
nearly as possible at the spot from which the 
original ball was last played (see Rule 20-5); or 
b. Drop a ball behind the point where the ball 
lay, keeping that point directly between the hole 
and the spot on which the ball is dropped, with 
no limit to how far behind that point the ball may 
be dropped; or 
c. Drop a ball within two club-lengths of the spot 
where the ball lay, but not nearer the hole. 
If the unplayable ball is in a bunker, the player 
may proceed under Clause a, b or c. If he elects 
to proceed under Clause b or c, a ball must be 
dropped in the bunker. 
When proceeding under this Rule, the player 
may lift and clean his ball or substitute a ball. 
 
PENALTY FOR BREACH OF RULE: 
Match play - Loss of hole; Stroke play - Two 
strokes. 

 
 

Luật 29 Threesomes and Foursomes Rule 29 Threesomes and Foursomes 

 
29-1. Qui định chung  
Trong vòng chơi thông thường với hình thức 
threesomes và foursomes, đồng đội phải đánh 
bóng luân phiên từ khu phát bóng đến khi kết 
thúc hố. Các gậy phạt không được làm thay đổi 
thứ tự lượt đánh bóng kế tiếp của đồng đội. 
 
 
29-2. Match Play 
Nếu một người chơi đánh nhầm lượt đánh của 
đồng đội mình, đội đó sẽ bị thua hố chơi đó. 
 
29-3. Đấu gậy 
Nếu đồng đội của một đội thực hiện 1 cú đánh 
hoặc nhiều cú đánh sai lượt đánh, những cú 
đánh đó sẽ không được tính và đội đó sẽ chịu 
phạt 2 gậy. Đội đó sẽ phải sửa sai bằng việc 
thực hiện lại cú đánh theo đúng thứ tự người 
chơi tại vị trí gần nhất với vị trí đánh bóng sai 

 
29-1. General  
In a threesome or a foursome, during any 
stipulated round the partners must 
play alternately from the teeing grounds and 
alternately during the play of 
each hole. Penalty strokes do not affect the 
order of play. 
 
29-2. Match Play  
If a player plays when his partner should have 
played, his side loses the hole. 
 
29-3. Stroke Play 
If the partners make a stroke or strokes in 
incorrect order, such stroke or strokes are 
cancelled and the side incurs a penalty of two 
strokes. The side must correct the error by 
playing a ball in correct order as nearly as 
possible at the spot from which it first played in 



thứ tự ban đầu (xem Luật 20-5).  
Nếu đội chơi đó không thực hiện việc sửa sai 
thứ tự đánh bóng này trước khi thực hiện cú 
đánh ở khu vực phát bóng của hố tiếp theo 
(trong trường hợp hố thi đấu cuối cùng, rời khỏi 
khu vực gạt bóng của hố cuối cùng đó mà 
không thông báo ý định sửa sai) đội đó sẽ bị 
truất quyền thi đấu. 

incorrect order (see Rule 20-5).  
If the side makes a stroke on the next teeing 
ground without first correcting the error or, in the 
case of the last hole of the round, leaves the 
putting green without declaring its intention to 
correct the error, the side is disqualified. 
 

 
 

Luật 30 Trận Đấu Hố 3-Bóng, Bóng Tốt 
Nhất và 4-Bóng Rule 30 Three-Ball, Best-Ball and Four-

Ball Match Play 

 
30-1. Các qui định chung 
Luật gôn, trừ khi được sửa đổi theo các điều 
luật cụ thể dưới đây, được áp dụng cho các 
trận đấu hố 3-bóng, bóng tốt nhất và 4-bóng. 
 
30-2. Trận đấu hố 3-bóng 
a. Bóng đã dừng bị dịch chuyển hoặc cố ý 
động chạm bởi đối thủ 
Nếu 1 đối thủ bị phạt 1 gậy theo Điều 18-3b, 
gậy phạt đó chỉ tính trong trận đấu với người 
chơi có bóng bị động chạm hoặc dịch chuyển. 
Gậy phạt đó không bị tính trong trận đấu của 
đối thủ đó với các người chơi khác. 
 
b. Bóng vô tình bị chuyển hướng hoặc bị 
dừng bởi đối thủ 
Nếu bóng của một người chơi vô tình bị chuyển 
hướng hoặc bị dừng bởi 1 đối thủ, người mang 
gậy hoặc trang bị của đối thủ, không ai bị bị 
phạt gậy. Trong trận đấu với đối thủ đó, trước 
khi một trong 2 bên đánh gậy tiếp theo, người 
chơi có thể hủy bỏ cú đánh và đánh lại, không 
bị phạt, từ điểm gần nhất có thể với điểm đánh 
bóng ngay trước đó (xem Điều 20-5) hoặc 
người chơi có thể đánh tiếp từ vị trí bóng dừng. 
Trong trận đấu với đối thủ còn lại, người chơi 
phải đánh tiếp từ vị trí bóng nằm. 
Loại trừ: bóng đập người đang canh hoặc giữ 
cờ hay các đồ vật khác anh ta đang mang theo 
- xem Luật 17-3b. 
(bóng bị chyển hướng hoặc bị dừng có chủ ý 
bởi đối thủ - xem Luật 1-2) 
 
30-3. Trận đấu hố Bóng tốt nhất và Trận đấu 
hố 4-bóng 

a. a. Đại diện của mỗi bên 
Mỗi bên có thể dược đại diện bởi 1 thành viên 
cho toàn bộ hoặc từng phần của trận đấu; 
không nhất thiết toàn bộ thành viên của mỗi bên 
đều phải tham gia trận đấu. Một thành viên 
chưa có mặt có thể tham dự vào trận đấu giữa 
các hố, nhưng không được tham dự khi đang 
chơi dở một hố nào đó. 

 
30-1. General 
The Rules of Golf, so far as they are not at 
variance with the following specific Rules, apply 
to three-ball, best-ball and four-ball matches. 
 
30-2. Three-Ball Match Play 
a. Ball at Rest Moved or Purposely Touched 
by an Opponent 
If an opponent incurs a penalty stroke under 
Rule 18-3b, that penalty is incurred only in the 
match with the player whose ball was touched 
or moved. No penalty is incurred in his match 
with the other player. 
 
b. Ball Deflected or Stopped by an Opponent 
Accidentally 
If a player’s ball is accidentally deflected or 
stopped by an opponent, his caddie or 
equipment, there is no penalty. In his match with 
that opponent the player may, before another 
stroke is made by either side, cancel the stroke 
and play a ball, without penalty, as nearly as 
possible at the spot from which the original ball 
was last played (see Rule 20-5) or he may play 
the ball as it lies. In his match with the other 
opponent, the ball must be played as it lies. 
 
Exception: Ball striking person attending or 
holding up flagstick or anything carried by him - 
see Rule 17-3b. 
(Ball purposely deflected or stopped by 
opponent - see Rule 1-2) 
 
30-3. Best-Ball and Four-Ball Match Play 
 
a. Representation of Side 
A side may be represented by one partner for all 
or any part of a match; all partners need not be 
present. An absent partner may join a match 
between holes, but not during play of a hole. 
 
 
 



 
b. b. Thứ tự đánh bóng 

Các bóng của cùng một bên có thể được đánh 
theo thứ tự mà bên đó cho là tốt nhất. 
 

c. c. Bóng sai 
Nếu một người chơi bị xử thua hố theo Luật 15-
3 do đánh sai bóng, anh ta bị loại khỏi hố đó, 
nhưng đồng đội của anh ta không bị phạt, cho 
dù quả bóng bị đánh sai là bóng của người 
đồng đội đó. Nếu quả bóng bị đánh sai thuộc về 
một người chơi khác, người chơi đó phải đặt 
bóng lại điểm mà quả bóng sai đã được đánh đi 
đầu tiên. 
 
d. Phạt một bên: 
Một bên bị phạt vì vi phạm 1 trong các điều sau 
bởi bất kỳ thành viên nào: 

• Luật 4: Gậy gôn 
• Luật 6-4: Người mang gậy 
• Bất cứ Luật địa phương hoặc Điều kiện thi đấu 

nào mà theo đó sự vi phạm làm làm thay đổi 
tình trạng trận đấu. 
 

d. e. Loại một bên 
(i) (i) Một bên bị loại nếu có bất cứ thành viên bị 

loại theo bất cứ Luật nào dưới đây: 
(ii)  

• Luật 1-3 Thỏa thuận bỏ qua các Luật 
• Luật 4 Gậy gôn 
• Luật 5-1 hoặc 5-2 Bóng gôn 
• Luật 6-2a Điểm chấp 
• Luật 6-4 Người mang gậy 
• Luật 6-7 Trì hoãn không thỏa đáng; chơi chậm 
• Luật 11-1 Phát bóng 
• Luật 14-3 Các thiết bị nhân tạo, Trang bị bất 
thường và Sử dụng trang bị theo cách bất 
thường  
• Luật 33-7 Bị loại theo quyết định của Ủy ban 
 
 

(iii) (ii) Một bên bị loại nếu tất cả các thành viên bị 
loại theo theo bất cứ Luật nào dưới đây: 

(iv)  
• • Luật 6-3 Giờ bắt đầu và Nhóm chơi 
• • Luật 6-8 Không tiếp tục chơi 
•  

(iii) Trong mọi trường hợp khác khi sự vi phạm 
Luật dẫn đến việc bị loại, người chơi phạm luật 
chỉ bị xử thua hố vi phạm. 
 

e. f. Ảnh hưởng của các hình phạt khác: 
Nếu việc phạm Luật của người chơi trợ giúp 
cho đồng đội của anh ta hoặc gây ảnh hưởng 
xấu đến đối thủ, ngoài hình phạt áp dụng cho 
người chơi đó, đồng đội của anh ta cũng bị phạt 
theo các qui định tương ứng. 

 
b. Order of Play 
Balls belonging to the same side may be played 
in the order the side considers best. 
 
c. Wrong Ball 
If a player incurs the loss of hole penalty under 
Rule 15-3a for making a stroke at a wrong ball, 
he is disqualified for that hole, but his partner 
incurs no penalty even if the wrong ball belongs 
to him. If the wrong ball belongs to another 
player, its owner must place a ball on the spot 
from which the wrong ball was first played. 
 
 
d. Penalty to Side 
A side is penalised for a breach of any of the 
following by any partner: 
• Rule 4: Clubs 
• Rule 6-4: Caddie 

• Any Local Rule or Condition of ompetition 
for which the penalty is an adjustment to the 
state of the match. 

 
e. Disqualification of Side 
(i) A side is disqualified if any partner incurs a 
penalty of disqualification under any of the 
following: 
• Rule 1-3 Agreement to Waive Rules 
• Rule 4 Clubs 
• Rule 5-1 or 5-2 The Ball 
• Rule 6-2a Handicap 
• Rule 6-4 Caddie 
• Rule 6-7 Undue Delay; Slow Play 
• Rule 11-1 Teeing 
• Rule 14-3 Artificial Devices, Unusual 
Equipment and Unusual Use of Equipment 
 
• Rule 33-7 Disqualification Penalty Imposed 
by Committee 
 
(ii) A side is disqualified if all partners incur a 
penalty of disqualification under any of the 
following: 
• Rule 6-3 Time of Starting and Groups 
• Rule 6-8 Discontinuance of Play 
 
(iii) In all other cases where a breach of a Rule 
would result in disqualification, the player is 
disqualified for that hole only. 
 
f. Effect of Other Penalties 
If a player’s breach of a Rule assists his 
partner’s play or adversely affects an 
opponent’s play, the partner incurs the 
applicable penalty in addition to any penalty 
incurred by the player. 



Trong tất cả các trường hợp khác khi người 
chơi bị phạt do vi phạm Luật, hình phạt đó 
không áp dụng cho đồng đội của anh ta. Khi 
hình phạt được tuyên bố là thua hố, người chơi 
sẽ bị loại khỏi hố đó. 

In all other cases where a player incurs a 
penalty for breach of a Rule, the penalty does 
not apply to his partner. Where the penalty is 
stated to be loss of hole, the effect is to 
disqualify the player for that hole. 

 
 

Luật 31 Đấu gậy 4 bóng Rule 31 Four-Ball Stroke Play 

 
31-1. Nguyên tắc chung 
Luật Gôn, trong chừng mực không có sự mâu 
thuẫn với các Luật đặc biệt dưới đây, sẽ được 
áp dụng cho đấu gậy 4-bóng. 
 
31-2. Đại diện cho một bên 
Một bên có thể do một trong hai thành viên đại 
diện tham gia toàn bộ hay một phần vòng quy 
định; không cần phải có sự hiện diện của cả hai 
thành viên. Đấu thủ vắng mặt có thể tham gia 
thi đấu với thành viên của nhóm đó giữa các lỗ, 
nhưng không được tham gia trong lượt đánh 
bóng tới lỗ. 
 
31-3. Tính điểm 
Người tính điểm được yêu cầu ghi lại tổng số 
điểm của thành viên phải tính cho mỗi lỗ. Tổng 
các số điểm được tính phải dễ nhận được là 
của ai; nếu không bên đó sẽ bị loại. Chỉ cần một 
trong hai thành viên chịu trách nhiệm chấp hành 
Luật 6-6b. 
 
 
(Tính nhầm điểm - xem Luật 31-7a) 
 
31-4. Thứ tự đánh bóng 
Bóng thuộc cùng một bên có thể được đánh đi 
theo thứ tự mà bên đó cho là có lợi nhất. 
 
31-5. Đánh sai bóng 
Nếu đấu thủ đánh sai bóng mà nó không nằm 
trong một chướng ngại, cầu thủ đó bị phạt hai 
cú đánh và phải sửa sai bằng cách đánh đúng 
bóng hay xử lý theo Luật. Đồng đội của anh ta 
sẽ không bị phạt ngay cả nếu như trái bóng sai 
đó là của người này.  
 
Nếu trái bóng sai thuộc về đấu thủ khác, chủ 
nhân của nó phải đặt bóng lên vị trí nơi bóng sai 
được đánh đi lúc đầu. 
 
(Đặt và thay thế bóng - xem Luật 20-3) 
 
31-6. Hình thưc phạt cho mỗi bên 
Một bên bị phạt cho một việc vi phạm của bất kỳ 
Luật nào sau đây bởi bất kỳ đồng đội nào của 

 
31-1. General 
The Rules of Golf, so far as they are not at 
variance with the following specific Rules, apply 
to four-ball stroke play. 
 
31-2. Representation of Side 
A side may be represented by either partner for 
all or any part of a stipulated round; both 
partners need not be present. An absent 
competitor may join his partner between holes, 
but not during play of a hole. 
 
 
 
31-3. Scoring 
The marker is required to record for each hole 
only the gross score of whichever partner’s 
score is to count. The gross scores to count 
must be individually identifiable; otherwise, the 
side is disqualified. Only one of the partners 
need be responsible for complying with Rule 6-
6b. 
 
(Wrong score - see Rule 31-7a) 
 
31-4. Order of Play 
Balls belonging to the same side may be played 
in the order the side considers best. 
 
31-5. Wrong Ball 
If a competitor is in breach of Rule 15-3b for 
making a stroke at a wrong ball, he incurs a 
penalty of two strokes and must correct his 
mistake by playing the correct ball or by 
proceeding under the Rules. His partner incurs 
no penalty, even if the wrong ball belongs to 
him. 
If the wrong ball belongs to another competitor, 
its owner must place a ball on the spot from 
which the wrong ball was first played. 
 
(Placing and Replacing - see Rule 20-3) 
 
31-6. Penalty to Side 
A side is penalised for a breach of any of the 
following by any partner: 



mình 
• Rule 4  Gậy 
• Rule 6-4 Caddie 
• Trong bất kỳ luật địa phương hoặc điều kiện 
thi đấu nào đều cũng có một hình phạt cao nhất 
trong một vòng đấu. 
 
31-7. Các hình thức phạt tước quyền thi đấu 
a. Lỗi ở một thành viên 
Bên thi đấu sẽ bị loại khỏi cuộc đấu nếu như 
một trong các thành viên của đội vi phạm bất kỳ 
Luật nào dưới đây: 
 
• Luật 1-3 Đồng ý miễn trừ việc thi hành Luật 
• Luật 3-4 Không chấp hành Luật 
• Luật 4 Gậy gôn 
• Luật 5-1 hoặc 5-2 Bóng gôn 
• Luật 6-2b Đấu điểm Handicap  
• Luật 6-4 Caddie  
• Luật 6-6b Ký tên và nộp phiếu ghi điểm 
• Luật 6-6d Tính điểm sai 
• Luật 6-7 Cố tình trì hoãn cuộc chơi; chơi chậm  
• Luật 7-1 Tập đánh trước và giữa các vòng 
• Luật 10-2c các bên đồng ý chơi sai thứ tự 
• Luật 11-1 Khu vực Tee 
• Luật 14-3 Dụng cụ nhân tạo và các trang bị 
bất thường 
• Luật 22-1 Bóng giúp đỡ thi đấu 
• Luật 31-3 Ghi tổng số điểm mà không ghi 
điểm riêng biệt 
• Luật 33-7 Phạt truất quyền thi đấu bẳ buộc bởi 
Ủy ban 
 
b. Hai nhóm thi đấu đều vi phạm 
Một bên thi đấu sẽ bị loại. 
 
(i) Khi cả hai thành viên đếu vi phạm Luật 6-3 
(thời gian phát bóng và xếp nhóm) hoặc Luật 6-
8 (ngừng trận đấu) hoặc 
 
(ii) Nếu, tại cùng lột lỗ gôn, mỗi thành viên vi 
phạm một Luật thì hình thức phạt cho trường 
hợp này là bị loại khỏi trận đấu hoặc lỗ gôn đó. 
 
c. Trong phạm vi một lỗ gôn 
Trong các trường hợp khác khi việc vi phạm 
một Luật có thể dẫn đến việc đấu thủ bị loại, 
đấu thủ chỉ bị loại ở Lỗ gôn nơi xảy ra việc vi 
phạm mà thôi. 
 
31-8. Ảnh hưởng của các hình thức xử phạt 
khác 
Nếu việc vi phạm luật của đấu thủ có lợi cho 
việc thi đấu của đồng đội của mình thì ngoài 
bản thân đấu thủ bị phạt ra, đồng đội của cầu 
thủ cũng bị phạt. 
 

 
• Rule 4 Clubs 
• Rule 6-4 Caddie 
• Any Local Rule or Condition of Competition for 
which there is a maximum penalty per round. 
 
31-7. Disqualification Penalties  
a. Breach by One Partner 
A side is disqualified from the competition if 
either partner incurs a penalty of disqualification 
under any of the following: 
 
• Rule 1-3 Agreement to Waive Rules 
• Rule 3-4 Refusal to Comply with a Rule 
• Rule 4 Clubs 
• Rule 5-1 or 5-2 The Ball 
• Rule 6-2b Handicap  
• Rule 6-4 Caddie 
• Rule 6-6b Signing and Returning Score Card 
• Rule 6-6d Wrong Score for Hole 
• Rule 6-7 Undue Delay; Slow Play 
• Rule 7-1 Practice Before or Between Rounds 
• Rule 10-2c Sides Agree to Play Out of Turn 
• Rule 11-1 Teeing 
• Rule 14-3 Artificial Devices, Unusual 
Equipment and Unusual Use of Equipment 
• Rule 22-1 Ball Assisting Play 
• Rule 31-3 Gross Scores to Count Not 
Individually Identifiable 
• Rule 33-7 Disqualification Penalty Imposed by 
Committee 
 
b. Breach by Both Partners 
A side is disqualified from the competition: 
 
(i) if each partner incurs a penalty of 
disqualification for a breach of Rule 6-3 (Time of 
Starting and Groups) or Rule 6-8 
(Discontinuance of Play), or 
(ii) if, at the same hole, each partner is in breach 
of a Rule the penalty for which is disqualification 
from the competition or for a hole. 
 
c. For the Hole Only 
In all other cases where a breach of a Rule 
would result in disqualification, the competitor is 
disqualified only for the hole at which the breach 
occurred. 
 
31-8. Effect of Other Penalties 
 
If a competitor’s breach of a Rule assists his 
partner’s play, the partner incurs the applicable 
penalty in addition to any penalty incurred by 
the competitor. 
 
In all other cases where a competitor incurs a 



Trong tất cả các trường hợp khác, khi đấu thủ vi 
phạm một luật và bị phạt, hình thức xử phạt sẽ 
không áp dụng cho đồng đội của anh ta. 

penalty for breach of a Rule, the penalty does 
not apply to his partner. 

 
 

Luật 32 Các kiểu đấu Bogey, Par và 
Stableford Rule 32 Bogey, Par and Stableford 

Competieions 

 
32-1. Điều kiện 
Boger, Par và Stableford là các hình thức đấu 
gậy dựa trên một số điểm đã xác định cho mỗi 
lỗ gôn. Luật quy định cho đấu gậy, trong chừng 
mực không mâu thuẫn với các Luật đặc biệt 
sau, sẽ được áp dụng. 
 
Trong thi đấu điểm handicap Bogey, Par và 
Stableford, đấu thủ với thành tích sau khi trừ 
điểm handicap thấp nhất tại lỗ sẽ giành quyền 
đánh trước ở vùng đặt bóng tiếp đó. 
 
a. Các kiểu đấu Bogey và Par  
Cách tính điểm cho Bogey và Par cũng giống 
như trong đấu đối kháng. 
 
Tại bất lỳ lỗ gôn nào nếu như đấu thủ không 
đưa được bóng xuống lỗ coi như thua lỗ gôn 
đó. Người thắng cuộc là đấu thủ thắng nhiều lỗ 
gôn nhất.  
Người tính điểm chỉ có trách nhiệm tính tổng số 
các cú đánh cho mỗi lỗ nơi đấu thủ thực hiện 
thành tích sau khi đã trừ điểm handicap bằng 
hoặc ít hơn điểm quy định.  
Lưu ý 1: Kết quả của đấu thủ được điều chỉnh 
bằng cách trừ đi một lỗ hoặc nhiều hơn theo 
luật áp dụng, ngoài việc bị tước quyền chơi thì 
đấu thủ còn chịu phạt trong bất kỳ trong các 
trường hợp sau:  
 
- Luật 4 Gậy gôn 
- Luật 6-4 Caddie 
 
Trong bất kỳ luật địa phương hoặc điều kiện thi 
đấu nào đều cũng có một hình phạt cao nhất 
trong một vòng đấu. 
Đấu thủ chịu trách nhiệm báo cáo sự vi phạm 
với Ủy Ban trước khi nộp lại phiếu ghi điểm để 
Ủy Ban có thể áp dụng hình phạt. Nếu không thì 
sẽ bị tước quyền thi đấu.  
 
 

 
Lưu ý 2: Nếu đấu thủ vi phạm Luật 6-3a (Thời 
gian phát bóng) nhưng đã đến điểm xuất phát 
và sẵn sàng phát bóng thì trong vòng 5 phút 
sau giờ phát bóng, hoặc trong Luật 6-7 (Cố tình 
trì hoãn cuộc đấu, Chơi chậm), thì Ủy Ban sẽ 

 
32-1. Conditions 
Bogey, par and Stableford competitions are 
forms of stroke play in which play is against a 
fixed score at each hole. The Rules for stroke 
play, so far as they are not at variance with the 
following specific Rules, apply. 
  
In handicap bogey, par and Stableford 
competitions, the competitor with the lowest net 
score at a hole takes the honor at the 
next teeing ground. 
 
a. Bogey and Par Competitions 
The scoring for bogey and par competitions is 
made as in match play. 
 
Any hole for which a competitor makes no 
return is regarded as a loss. The winner is the 
competitor who is most successful in the 
aggregate of holes. 
The marker is responsible for marking only the 
gross number of strokes for each hole where 
the competitor makes a net score equal to or 
less than the fixed score. 
Note 1: The competitor’s score is adjusted 
by deducting a hole or holes under the 
applicable Rule when a penalty other than 
disqualification is incurred under any of the 
following: 
 
- Rule 4 Clubs 
- Rule 6-4 Caddie 
 
Any Local Rule or Condition of Competition for 
which there is a maximum penalty per round. 
 
The competitor is responsible for reporting the 
facts regarding such a breach to the 
Committee before he returns his score card so 
that the Committee may apply the penalty. If the 
competitor fails to report his breach to the 
Committee, he is disqualified. 

 
Note 2: If the competitor is in breach of Rule 6-
3a (Time of Starting) but arrives at his starting 
point, ready to play, within five minutes after his 
starting time, or is in breach of Rule 6-7 (Undue 
Delay; Slow Play), the Committee will deduct 



trừ đi một lỗ từ tổng số lỗ. Nếu tái phạm Luật 6-
7, hãy xem Luật 32-2a.  
 
 
b. Thi đấu Stableford 
Cách tính điểm trong thi đấu Stableford được 
thực hiện bằng các điểm thưởng có liên quan 
đến số điểm chuẩn tại mỗi lỗ gôn cụ thể như 
sau:  
Đánh vào lỗ - Điểm  
- Nhiều hơn một điểm so với điểm quy định 
hoặc không có điểm - 0 
- Hơn một điểm so với điểm quy định - 1  
- Điểm quy định - 2  
- Một điểm dưới điểm quy định - 3  
- Hai điểm dưới điểm quy định - 4  
- Ba điểm dưới điểm quy định - 5  
- Bốn điểm dưới điểm quy định - 6 

 
Đấu thủ nào giành được số điểm cao nhất sẽ là 
người chiến thắng.  
 
Người tính điểm chỉ có trách nhiệm tính tổng số 
cú đánh cho mỗi lỗ nơi đấu thủ giành được từ 
một điểm trở lên.  
 
 
Lưu ý 1: Mỗi vòng đấu có một hình phạt nặng 
nhất, nếu một đấu thủ vi phạm luật thì nên 
thông báo với Ủy Ban trước khi nộp lại phiếu 
ghi điểm và nếu không thì đấu thủ sẽ bị tước 
quyền thi đấu. Ủy Ban sẽ lấy tổng số điểm ở 
một vòng đấu trừ đi hai điểm đối với mỗi lỗ có vi 
phạm xảy ra, điểm trừ tối đa cho mỗi vòng là 
bốn điểm. 

 
Lưu ý 2: Nếu đấu thủ vi phạm Luật 6-3a (Thời 
gian phát bóng) nhưng đã đến điểm xuất phát 
và sẵn sàng phát bóng thì trong vòng 5 phút 
sau giờ phát bóng, hoặc trong Luật 6-7 (Cố tình 
trì hoãn cuộc đấu, Chơi chậm), Ủy Ban sẽ lấy 
tổng số điểm của vòng đó trừ đi hai điểm. Nếu 
tái phạm Luật 6-7, hãy xem Luật 32-2a.  

 
Lưu ý 3: Trong điều kiện thi đấu (Luật 33-1), 
nhằm ngăn chặn việc chơi chậm, Ủy Ban có thể 
đưa ra các chỉ dẫn tốc độ chơi gôn kể cả 
khoảng cách thời gian tối đa được phép để 
hoàn thành một vòng đấu, một lượt đánh tới lỗ 
hay một cú đánh. 
Trong điều kiện như vậy, Ủy Ban có thể sửa đổi 
hình thức phạt do vi phạm Luật như sau: 
 
Vi phạm lần thứ nhất - Trừ một điểm từ tổng số 
điểm của vòng đấu 
Vi phạm lần thứ hai - Trừ hai điểm từ tổng số 
vòng đấu 

one hole from the aggregate of holes. For a 
repeated offense under Rule 6-7, see Rule 32-
2a. 

 
b. Stableford Competitions 
The scoring in Stableford competitions is made 
by points awarded in relation to a fixed score at 
each hole as follows: 

 
Hole Played In - Points  
- More than one over fixed score or no score 
returned - 0 points 
- One over fixed score – 1 
- Fixed score – 2 
- One under fixed score – 3 
- Two under fixed score – 4 
- Three under fixed score – 5 
- Four under fixed score -6 
 
The winner is the competitor who scores the 
highest number of points. 

 
The marker is responsible for marking only the 
gross number of strokes at each hole where the 
competitor’s net score earns one or more 
points. 

 
Note 1: If a competitor is in breach of a Rule for 
which there is a maximum penalty per round, he 
must report the facts to the Committee before 
returning his score card; if he fails to do so, he 
is disqualified. The Committee will, from the 
total points scored for the round,deduct two 
points for each hole at which any breach 
occurred, with a maximum deduction per round 
of four points for each Rule breached. 
Note 2: If the competitor is in breach of Rule 6-
3a (Time of Starting) but arrives at his starting 
point, ready to play, within five minutes after his 
starting time, or is in breach of Rule 6-7 (Undue 
Delay; Slow Play), the Committee will deduct 
two points from the total points scored for the 
round. For a repeated offense under Rule 6-7, 
see Rule 32-2a. 
Note 3: For the purpose of preventing slow play, 
the Committee may, in the conditions of a 
competition (Rule 33-1), establish pace of play 
guidelines, including maximum periods of time 
allowed to complete a stipulated round, a hole 
or a stroke. 
The Committee may, in such a condition, modify 
the penalty for a breach of this Rule as follows: 
 
First offense - Deduction of one point from the 
total points scored for the round; 
Second offense - Deduction of a further two 
points from the total points scored for the round; 



Vi phạm từ các lần sau trở đi - Hủy kết quả và 
trực tiếp trút quyền thi đấu 
 
32-2. Các hình thức phạt tước quyền thi đấu 
a. Trong cuộc thi đấu 
Đấu thủ sẽ bị loại khỏi cuộc đấu nếu vi phạm 
một trong các Luật sau đây:  
 
- Luật 1-3 Thỏa thuận bỏ qua các luật 
- Luật 3-4 Không chấp hành Luật  
- Luật 4 Gậy gôn  
- Luật 5-1 hoặc 5-2 Bóng gôn 
- Luật 6-2b Điểm chấp  
- Luật 6-3 Thời gian phát bóng và chia nhóm  
- Luật 6-4 Người mang gậy  
- Luật 6-6b Ký và nộp phiếu ghi điểm  
- Luật 6-6d Tính điểm Lỗ sai; nghĩa là khi điểm 
được ghi thấp hơn điểm thật sự có được, ngoại 
trừ việc không có hình thức phạt nào khi việc vi 
phạm Luật xảy ra làm ảnh hưởng đến kết quả 
của lỗ đó.  
- Luật 6-7 Cố tình trì hoãn cuộc chơi; chơi chậm  
- Luật 6-8 Ngừng cuộc đấu  
- Luật 7-1 Tập đánh trước và giữa các vòng  
- Luật 11-1 Phát bóng 
- Luật 14-3 Các dụng cụ nhân tạo và các trang 
bị khác thường và sử dụng trang bị bất thường 
- Luật 22-1 Bóng giúp đỡ thi đấu 
- Luật 33-7 Phạt tước quyền thi đấu bởi Ủy Ban 
 
 
b. Trong phạm vi lỗ gôn 
Trong các trường hợp khác khi vi phạm một 
Luật dẫn đến tước quyền thi đấu, đấu thủ sẽ chỉ 
bị loại đối với lỗ gôn mà tại đó vi phạm xảy ra. 

For subsequent offense - Disqualification. 
 
 
32-2. Disqualification Penalties 
a. From the Competition 
A competitor is disqualified from the competition 
if he incurs a penalty of disqualification under 
any of the following: 
- Rule 1-3 Agreement to Waive Rules 
- Rule 3-4 Refusal to Comply with a Rule 
- Rule 4 Clubs 
- Rule 5-1 or 5-2 The golf ball 
- Rule 6-2b Handicap 
- Rule 6-3 Time of Starting and Groups 
- Rule 6-4 Caddie 
- Rule 6-6b Signing and Returning Score Card 
- Rule 6-6d Wrong Score for Hole, i.e., when the 
recorded score is lower than actually taken, 
except that no penalty is incurred when a 
breach of this Rule does not affect the result of 
the hole 
- Rule 6-7 Undue Delay; Slow Play 
- Rule 6-8 Discontinuance of Play 
- Rule 7-1 Practice Before or Between Rounds 
- Rule 11-1 Teeing 
- Rule 14-3 Artificial Devices, Unusual 
Equipment and Unusual Use of Equipment 
- Rule 22-1 Ball Assisting Play 
- Rule 33-7 Disqualification Penalty Imposed by 
Committee 

 
b. For a Hole 
In all other cases where a breach of a Rule 
would result in disqualification, the competitor is 
disqualified only for the hole at which the breach 
occurred.  

 
 

Luật 33 Ủy Ban Rule 33 The Committee 

 
33-1 Điều kiện; Miễn trừ Luật 
Uỷ ban phải thiết lập các điều kiện chomột cuộc 
thi đấu. 
 
Uỷ ban không có thẩm quyền để miễn trừ một 
điều khoản nào trong Luật. 
 
Một số điều khoản của Luật cụ thể áp dụng 
trong thể thức đấu gậy rất khác biệt khi áp dụng 
trong thể thức đấu đối kháng (match play) vì thế 
nếu kết hợp cả hai thể thức thì không thực tế và 
không được phép. Kết quả của một trận đấu 
trong thể thức đối kháng trong trường hợp này 
bị coi là vô hiệu, còn trong thể thức đấu gậy, thì 
các đấu thủ bị loại. 

 
33-1. Conditions; Waiving Rule 
The Committee must establish the conditions 
under which a competition is to be played. 
 
The Committee has no power to waive a Rule of 
Golf. 
 
Certain specific Rules governing stroke play are 
so substantially different from those governing 
match play that combining the two forms of play 
is not practicable and is not permitted. The 
result of a match played in these circumstances 
is null and void and, in the stroke play 
competition, the competitors are disqualified. 
 



 
Trong thể thức đấu gậy, Uỷ ban có thể giới hạn 
quyền hạn của trọng tài. 
 
33-2. Sân  
a. Xác định đường biên và ranh giới 
Uỷ ban phải xác định chính xác: 
 
 (i) Sân và khu vực OB 
 (ii) Ranh giới của bẫy nước và bẫy nước bên. 
 
(iii) Khu vực mặt sân đang được sửa chữa 
(GUR) 
 (iv) Các chướng ngại vật và những phần khác 
của sân. 
 
b. Tạo hố mới  
Các hố phải được làm vào ngày diễn ra cuộc thi 
đấu theo thể thức đấu gậy hoặc một thời gian 
nào đó mà Uỷ ban xét thấy cần thiết, để đảm 
bảo rằng trong cùng một vòng đấu, các đấu thủ 
sẽ thi đấu các hố có vị trí giống nhau. 
 
 
Ngoại lệ: Nếu một hố bị hỏng mà không thể sửa 
chữa để đảm bảo được các tiêu chuẩn như 
Định nghĩa thì Uỷ ban có thể làm một hố mới ở 
một vị trí tương tự ngay bên cạnh. 
 
Ghi chú: Khi một vòng đấu diễn ra hơn một 
ngày, Uỷ ban có thể cung cấp, các điều kiện 
của cuộc thi (Luật 33-1), ở đó các hố và các khu 
vực phát bóng có thể khác nhau mỗi ngày của 
cuộc đấu, với điều kiện là vẫn phải đảm bảo 
rằng trong một ngày thi đấu bất kỳ, tất cả các 
đấu thủ được thi đấu với vị trí của từng hố và 
từng khu vực phát bóng như nhau. 
 
c. Khu vực tập luyện 
Nơi không có sẵn vùng tập bên ngoài khu vực 
sân, Uỷ ban phải thiết lập khu vực để các đấu 
thủ có thể tập vào bất kỳ ngày nào trong suốt 
thời gian giải đấu, nếu các điều kiện thực tế cho 
phép như vậy. 
 
Bất kỳ thời điểm nào trong giải với thể thức đấu 
gậy, Uỷ ban thông thường sẽ không cho phép 
các đấu thủ không được phép tập trên và từ 
green hoặc từ cácbẫy của sân. 
 
d. Sân không thể thi đấu 
Nếu Uỷ ban hoặc người đại diện có thẩm quyền 
của Uỷ ban nhận thấy sân đấu không đủ điều 
kiện thi đấu với bất kỳ lý do nào, hoặc xuất hiện 
những điều kiện dẫn đến trường hợp trận đấu 
không thể tiếp tục diễn ra, thì, Uỷ ban ra lệnh 
tạm dừng trận đấu với cả hai thể thức đấu trận 

 
In stroke play, the Committee may limit a 
referee’s duties. 
 
33-2. The Course 
a. Defining Bounds and Margins 
The Committee must define accurately: 
 
(i) the course and out of bounds, 
(ii) the margins of water hazards and lateral 
water hazards. 
(iii) ground under repair, and 
 
(iv) obstructionsand integral parts of the course. 
 
 
b. New Holes 
New holes should be made on the day on which 
a stroke-play competition begins and at such 
other times as the Committee considers 
necessary, provided all competitors in a single 
round play with each hole cut in the same 
position. 
 
Exception: When it is impossible for a damaged 
hole to be repaired so that it conforms with the 
Definition, the Committee may make a new hole 
in a nearby similar position. 
 
Note: Where a single round is to be played on 
more than one day, the Committee may provide, 
in the conditions of a competition (Rule 33-1), 
that the holes and teeing grounds may be 
differently situated on each day of the 
competition, provided that, on any one day, all 
competitors play with each hole and each teeing 
ground in the same position. 
 
c. Practice Ground 
Where there is no practice ground available 
outside the area of a competition course, the 
Committee should establish the area on which 
players may practice on any day of a 
competition, if it is practicable to do so.  
 
On any day of a stroke-play competition, the 
Committee should not normally permit practice 
on or to a putting green or from a hazard of the 
competition course. 
 
d. Course Unplayable 
If the Committee or its authorized representative 
considers that forany reason the course is not in 
a playable condition or that there are 
circumstances that render the proper playing of 
the game impossible, it may, in match play or 
stroke play, order a temporary suspension of 



hoặc đấu gậy, hoặc, với thể thức đấu gậy, có 
thể tuyên bố vô hiệu và huỷ tất cả các kết quả 
của vòng đấu. Khi vòng đấu bị huỷ, toàn bộ 
hình phạt phát sinh trong vòng cũng được huỷ 
bỏ. 
 
(Quy trình thực hiện trận đấu không thể tiếp tục 
và đấu lại xem tại Luật 6-8) 
 
33-3. Thời gian xuất phát và ghép nhóm 
Uỷ ban có trách nhiệm đưa ra thời gian xuất 
phát, và trong đấu gậy,Uỷ ban sẽ ghép nhóm 
các đấu thủ phải chơi theo đúng nhóm. 
 
Khi một trận đấu trong thể thức đối kháng kéo 
dài, Uỷ ban sẽ đưa ra giới hạn thời gian mà mỗi 
vòng đấu phải kết thúc. Nếu người chơi được 
phép tự thu xếp ngày đấu của mình với thời hạn 
đó, Uỷ ban phải công bố thời hạn bắt đầu trận 
đấu của ngày cuối cùng, trừ khi những người 
chơi thống nhất thi đấu vào ngày trước đó.  
 
 
 
33-4. Handicap Stroke Table  
Uỷ ban phải công bố bảng chỉ dẫn về handicap 
(handicap stroke table) với thông tin chi tiết về 
handicap của từng hố. 
 
33-5. Score Card  
Trong thể thức đấu gậy, Uỷ ban phải phát cho 
mỗi đấu thủ một score card trong đó cần ghi rõ 
ngày thi đấu và tên của đấu thủ đó, hoặc ở thể 
thức đấu gậy four-some hoặcfour-ball, thìUỷ 
ban cần ghi rõ tên các đấu thủ cùng đội trên thẻ 
điểm. 
 
Trong đấu gậy, Ủy ban chịu trách nhiệm cho 
việc bổ sung các điểm số và áp dụng handicap 
trên scorecard. 
 
Trong đáu gậy four-ball, Uỷ ban có trách nhiệm 
ghi điểm số của bóng tốt hơn cho từng hố và 
trong trường hợp có áp dụng handicap, thì điểm 
số của bóng tốt hơn sau khi hiệu chỉnh với 
handicaps được ghi trong scorecard. 
 
Trong thể thức đấu bogey, par và Stableford, 
Uỷ ban có trách nhiệm tính toán với handicaps 
trên score card từ đó xác định kết quả cho từng 
lỗ, toàn bộ hoặc tổng số điểm. 
 
 
Ghi chú: Uỷ ban có thể yêu cầu đấu thủ tự ghi 
ngày, tháng thi đấu và tên trên thẻ điểm của họ 
 
 

play or, in stroke play, declare play null and void 
and cancel all scores for the round in question. 
When a round is canceled, all penalties incurred 
in that roundare canceled. 
 
 
(Procedure in discontinuing and resuming play - 
see Rule 6-8) 
 
33-3. Times of Starting and Groups  
The Committee must establish the times of 
starting and, in stroke play, arrange the groups 
in which competitors must play. 
 
When a match play competition is played over 
an extended period, the Committee establishes 
the limit of time within which each round must 
be completed. When players are allowed to 
arrange the date of their match within these 
limits, the Committee should announce that the 
match must be played at a stated time on the 
last day of the period, unless the players agree 
to a prior date. 
 
33-4. Handicap Stroke Table 
The Committee must publish a table indicating 
the order of holes at which handicap strokes are 
to be given or received. 
 
33-5. Score Card 
In stroke play, the Committee must provide 
each competitor with a score card containing 
the date and the competitor’s name or, in 
foursome or four-ball stroke play, the 
competitors’ names. 
 
 
In stroke play, the Committee is responsible for 
the addition of scores and application of the 
handicap recorded on the score card. 
 
In four-ball stroke play, the Committee is 
responsible for recording the better-ball score 
for each hole and in the process applying the 
handicaps recorded on the score card, and 
adding the better-ball scores. 
 
In bogey, par and Stableford competitions, the 
Committee is responsible for applying the 
handicap recorded on the score card and 
determining the result of each hole and the 
overall result or points total. 
 
Note: The Committee may request that each 
competitor records the date and his name on his 
score card. 
 



33-6.Phân xử trong trường hợp hoà 
Uỷ Ban phải công bố cách thức, ngày và giờ 
đưa ra quyết định với việc phân xử một trận đấu 
đối kháng chưa hoàn thành hoặc trận đấu hoà, 
đấu trực tiếp hoặc đấu có tính handicap. 
 
Một trận đấu đối kháng chưa hoàn tất không thể 
phân xử bằng đấu gậy. Một trận đấu gậy hoà 
không thể phân xử bằng đấu đối kháng. 
 
33-7. Xử phạt Truất quyền thi đấu; Sự thận 
trọng của Uỷ Ban 
Trong một vài trường hợp cá biệt, hình phạt 
truất quyền thi đấu có thể được miễn, sửa đổi 
hoặc áp đặt nếu Ủy ban xét thấy phù hợp. 
 
 
Những hình phạt thấp hơn hình phạt truất 
quyền thi đấu thì không được miễn hoặc sửa 
đổi.  
 
Nếu Uỷ ban nhận thấy một người chơi phạm lỗi 
nghiêm trọng về thái độ (etiquette), thì có có thể 
áp đặt việc Truất quyền thi đấu theo Luật.  
 
33-8.Luật địa phương 
a. Chính sách 
Uỷ ban có thể thiết lập Luật địa phương (Local 
Rules) cho các điều kiện cụ thể nếu chúng phù 
hợp với các chính sách quy định tại Phụ lục I. 
 
b. Miễn trừ hoặc sửa đổi một điều luật 
Luật (luật golf) không được miễn trừ bởi một 
điều luật địa phương. Tuy nhiên, Nếu Uỷ Ban 
nhận thấy các điều kiện bất thường tại địa 
phương ảnh hưởng đến trận đấu thì được phép 
thiết lập một điều luật địa phương cho phép 
điều chỉnh Luật Golf, điều luật đó bắt buộc phải 
được R&A phê chuẩn. 

33-6. Decision of Ties 
The Committee must announce the manner, 
day and time for the decision of a halved match 
or of a tie, whether played on level terms or 
under handicap. 
 
A halved match must not be decided by stroke 
play. A tie in stroke play must not be decided by 
a match. 
 
33-7. Disqualification Penalty; Committee 
Discretion 
A penalty of disqualification may in exceptional 
individual cases be waived, modified or imposed 
if the Committee considers such action 
warranted. 
 
Any penalty less than disqualification must not 
be waived or modified. 
 
 
If a Committee considers that a player is guilty 
of a serious breach of etiquette, it may impose a 
penalty of disqualification under this Rule. 
 
33-8. Local Rules 
a. Policy 
The Committee may establish Local Rules for 
local abnormal conditions if they are consistent 
with the policy set forth in Appendix I. 
 
b. Waiving or Modifying a Rule 
A Rule of Golf must not be waived by a Local 
Rule. However, if a Committee considers that 
local abnormal conditions interfere with the 
proper playingof the game to the extent that it is 
necessary to make a Local Rule that modifies 
the Rules of Golf, the Local Rule must be 
authorized by the R&A. 

 
 

Luật 34 Tranh chấp và Phán xử Rule 34 Disputes and Decisions 

 
Luật 34-1. Những Khiếu Lại và Những Hình 
Thức Phạt 

a. a. Thi Đấu Đối Kháng Đồng Đội 
Nếu có một vấn đề khiếu lại được trình lên Ủy 
Ban theo Luật 2-5, một quyết định nên được 
giải quyết ngay tức thì để hình thức thi đấu, nếu 
thực sự cần thiết, được điều chỉnh. Nếu việc 
khiếu lại này không chiếu theo Luật 2-5, việc 
khiếu nại này không thuộc phạm vi giải quyết 
của Ủy Ban 
 
Không có giới hạn về thời gian trong việc áp 

 
34-1. claims and penalties 
 
a. Match Play  
If a claim is lodged with the Committee under 
Rule 2-5, a decision should be given as soon as 
possible so that the state of the match may, if 
necessary, be adjusted. If a claim is not made in 
accordance with Rule 2-5, it must not be 
considered by the Committee. 
 
 
There is no time limit on applying the 



dụng hình thức phạt loại khỏi cuộc chơi đối với 
một lỗi vi phạm điều luật 1-3. 
 

b. b. Thi Đấu Đối Kháng Cá Nhân 
Trong thi đấu đối kháng cá nhân, một hình thức 
phạt không được phép hủy bỏ, sửa đổi hoặc áp 
đặt sau khi cuộc thi đấu đã kết thúc. Một cuộc 
thi đấu đối kháng được cho là đã kết thúc khi 
kết quả đã được chính thức công bố hoặc là, 
trong thể thức thi đấu gậy vòng loại trực tiếp, 
khi người chơi đã phát trái banh đầu tiên trong 
trận đấu của mình. 
Những Trường Hợp Ngoại Lệ: một hình phạt 
truất quyền thi đấu phải được thực thi sau khi 
cuộc thi đã kết thúc nếu một đấu thủ: 
 
(i) đã vi phạm luật 1-3 (thông đồng từ bỏ những 
điều luật); hoặc là 
 
(ii) nộp bảng điểm của anh ta có ghi điểm chấp, 
trước khi cuộc thi kết thúc, anh ta biết điểm 
chấp cao hơn điểm chấp mà anh ta đã đăng ký 
trước đó, số điểm chấp này đã làm ảnh hưởng 
đến số gậy anh ta nhận được từ đối thủ (luật 6-
2); hoặc là 
 
(iii) Nộp bảng điểm trong đó có bất cứ lỗ golf 
nào có tổng số gậy ít hơn số gậy anh ta đã đạt 
được (luật 6-6) đối với bất kỳ lý do nào khác với 
việc quên không ghi điểm phạt vào, trước khi 
cuộc thi kết thúc, anh ta không biết anh ta đã vi 
phạm; hoạc là 
 
 (iv) Anh ta biết, trước khi cuộc thi kết thúc, điều 
đó cho thấy anh ta đã vi phạm vào điều luật nào 
đó có hình thức phạt là loại khỏi cuộc chơi. 
 
34-2. Quyết Định Của Trọng Tài 
Nếu một trọng tài đã được Ủy Ban cử đến để 
giải quyết các khiếu lại, quyết định của anh ta là 
quyết định cuối cùng. 
 
34-3. Quyết Định Của Ủy Ban 
Nếu không có sự hiện diện của trọng tài, bất cứ 
cuộc tranh luận nào hay điểm nghi ngờ nào đó 
nãy sinh trong các điều luật phải được trình lên 
Ủy Ban, Ủy ban là người có quyền quyết định 
cuối cùng. 
 
Nếu Ủy Ban không thể đến, điều đó có thể 
được phép gửi vấn đề tranh luận hoặc điểm 
nghi ngờ lên Ủy Ban của hiệp hội golf Hoa Kỳ, 
những người có quyết định cuối cùng. 
 
Nếu vấn đề tranh luận hoặc điểm nghi ngờ 
chưa được trình lên Ủy Ban Xây Dựng Luật, 
người chơi hoặc những người chơi được phép 

disqualification penalty for a breach of Rule 1-3. 
 
 
b. Stroke Play  
In stroke play, a penalty must not be rescinded, 
modified or imposed after the competition has 
closed. A competition is closed when the result 
has been officially announced or, in stroke play 
qualifying followed by match play, when the 
player has teed off in his first match. 
 
 
Exceptions: A penalty of disqualification must be 
imposed after the competition has closed if a 
competitor: 
 
(i) was in breach of Rule 1-3 (Agreement to 
Waive Rules); or  
 
(ii) returned a score card on which he had 
recorded a handicap that, before the 
competition closed, he knew was higher than 
that to which he was entitled, and this affected 
the number of strokes received (Rule 6-2b); or  
 
 
(iii) returned a score for any hole lower than 
actually taken (Rule 6-6d) for any reason other 
than failure to include a penalty that, before the 
competition closed, he did not know he had 
incurred; or  
 
 
(iv) knew, before the competition closed, that he 
had been in breach of any other Rule for which 
the penalty is disqualification. 
 
34-2. Referee’s Decision  
If a referee has been appointed by the 
Committee, his decision is final. 
 
 
34-3. Committee’s Decision  
In the absence of a referee, any dispute or 
doubtful point on the Rules must be referred to 
the Committee, whose decision is final.  
 
 
 
If the Committee cannot come to a decision, it 
may refer the dispute or doubtful point to the 
Rules of Golf Committee of the USGA, whose 
decision is final.  
 
If the dispute or doubtful point has not been 
referred to the Rules of Golf Committee, the 
player or players may request that an agreed 



yêu cầu một thỏa thuận được thông qua một 
người đại diện của Ủy Ban Xây Dựng Luật để 
đưa ra một ý kiến như là để giải quyết việc đúng 
sai trong vấn đề nảy sinh. Tình huống nảy sinh 
sẽ được trao cho vị đại diện này. 
 
Nếu có vấn đề nảy sinh trong thi đấu xảy ra 
khác với các qui định của các điều luật trong 
môn golf, Ủy Ban Xây Dựng Luật sẽ không đưa 
ra một quyết định nào trong bất cứ yêu cầu nào. 

statement be referred through a duly authorized 
representative of the Committee to the Rules of 
Golf Committee for an opinion as to the 
correctness of the decision given. The reply will 
be sent to this authorized representative.  
 
If play is conducted other than in accordance 
with the Rules of Golf, the Rules of Golf 
Committee will not give a decision on any 
question. 

 
Phụ lục I – Luật địa phương; Điều kiện thi 
đấu 

Appendix I – Local Rules; Conditions of the 
Competition 

 

PHẦN A Luật địa phương PART A Local Rules 

 
1. Xác định Ranh giới và giới hạn 
Xác định mang ý nghĩa định nghĩa giới hạn, các 
hồ nước, các hồ nước bên, GUR mặt đất dưới 
sửa chữa, các chướng ngại vật và các bộ phận 
không tách rời của sân golf (Rule 33-2a). 

 
1. Defining Bounds and Margins 
Specifying means used to define out of bounds, 
water hazards, lateral water hazards, ground 
under repair, obstructions and integral parts of 
the course (Rule 33-2a). 

 
 

Phần B Mẫu Luật địa phương Part B Specimen Local Rules 

 
Chính sách thiết lập ở Phần A của Phụ Lục I, 
Uỷ ban có thể chấp nhận Luật Địa Phương 
MẪU, trên bảng ghi điểm (score card) hoặc 
bảng thông báo, như ví dụ phía dưới đây. Tuy 
nhiên Luật Địa Phương MẪU có tính chất tạm 
thời nên không nên in vào bảng điểm 
(scorecard).  
 
1. Bẫy nước; Đánh bóng dự phòng theo Luật 
26-1 
Nếu bẫy nước (bao gồm cả bẫy nước bên) có 
hình dạng, kích thước và/hoặc ở những nơi mà: 
 
(i) khó xác định bóng ở trong bẫy hay chưa và 
để cho việc chơi không bị trễ quá mức, và 
 
(ii) nếu bóng ban đầu không tìm thấy, gần như 
chắc nó đã rơi vào bẫy nước,  
Uỷ ban có thể ban hành Luật Địa Phương cho 
phép đánh bóng dự phòng theo Luật 26-1. Bóng 
dự phòng có thể được đánh theo bất cứ tuỳ 
chọn nào của Luật 26-1 hay Luật Địa Phương 
tương ứng. Khi đó, nếu đã đánh bóng dự phòng 
và bóng ban đầu ở trong nước, người chơi chỉ 
được chọn đánh bóng ban đầu trong bẫy nước 

 
Within the policy established in Part A of this 
Appendix, the Committee may adopt a 
Specimen Local Rule by referring, on a score 
card or notice board, to the examples given 
below. However, Specimen Local Rules of a 
temporary nature should not be printed on a 
score card.  
 
1. Water Hazards; Ball Played Provisionally 
Under Rule 26-1 
If a water hazard (including a lateral water 
hazard) is of such size and shape and/or 
located in such a position that:  
(i) it would be impracticable to determine 
whether the ball is in the hazard or to do so 
would unduly delay play, and   
(ii) if the original ball is not found, it is known or 
virtually certain that it is in the water hazard,   
the Committee may introduce a Local Rule 
permitting the play of a ball provisionally under 
Rule 26-1. The ball is played provisionally under 
any of the applicable options under Rule 26-1 or 
any applicable Local Rule. In such a case, if a 
ball is played provisionally and the original ball 
is in a water hazard, the player may play the 



hoặc tiếp tục đánh bóng dự phòng chứ không 
được áp dụng Luật 26-1 liên quan với bóng ban 
đầu nữa. 
Trong những tình huống như trên, nên ban 
hành Luật Địa Phương như sau: 
"Nếu nghi ngờ bóng có rơi vào hay bị mất trong 
bẫy nước (ở vị trí xác định) hay không, người 
chơi có thể đánh một bóng dự phòng theo bất 
cứ tuỳ chọn nào của Luật 26-1. 
Nếu bóng dự phòng được tìm thấy ở bên ngoài 
bẫy nước, người chơi bắt buộc phải sử dụng 
bóng ban đầu này. 
Nếu bóng ban đầu được tìm thấy trong bẫy 
nước, người chơi có quyền chọn hoặc đánh 
bóng ban đầu ngay tại chỗ nó nằm trong bẫy 
nước hoặc đánh tiếp tục với bóng dự phòng đã 
đánh theo Luật 26-1. 
Nếu bóng ban đầu không tìm thấy trong vòng 
năm phút, người chơi bắt buộc phải tiếp tục 
chơi với bóng dự phòng. 
 
XỬ PHẠT CHO VIỆC VI PHẠM LUẬT ĐỊA 
PHƯƠNG: Match play - Mất hố; Stroke play - 
hai gậy.  
 
2. Các khu vực trên sân cần bảo tồn, bảo 
dưỡng; Các khu vực nhạy cảm môi trường 
 
a. GUR, Cấm chơi 
Nếu muốn bảo vệ bất cứ khu vực nào trên sân, 
Uỷ ban sẽ tuyên bố đó là GUR và cấm chơi 
trong khu vực đó, Luật Địa Phương cần ban 
hành như sau: 
..................... (xác định bởi...........) là GUR và 
cấm chơi trong khu vực đó. Nếu bóng rơi vào 
trong khu vực đó hay nếu thư thế đứng và vòng 
swing vướng vào đó, người chơi phải giải thoát 
theo Luật 25-1. 
 
XỬ PHẠT CHO VIỆC VI PHẠM LUẬT ĐỊA 
PHƯƠNG: Match play - Mất hố; Stroke play - 
hai gậy. 
 
b. Khu vực nhạy cảm môi trường 
Nếu vì bảo vệ môi trường, mà nhà chức trách 
(ví dụ như cơ quan nhà nước hay tương tự) 
cấm vào/ra một khu vực ở bên trong hoặc liền 
kề với sân, Uỷ ban cũng nên ban hành Luật Địa 
Phương mô tả cách thức giải thoát. 
 
Uỷ ban có toàn quyền quyết định chỗ nào xác 
định là GUR, bẫy nước hay OB. Tuy nhiên, sẽ 
là không hề dễ dàng khi xác định một khu vực 
là bẫy nước nếu các điều kiện không thoả Định 
Nghĩa về "bẫy nước" ... . Luật Địa Phương sẽ 
như sau: 
 

original ball as it lies or continue with the ball 
played provisionally, but he may not proceed 
under Rule 26-1 with regard to the original ball.  
In these circumstances, the following Local Rule 
is recommended:  
“If there is doubt whether a ball is in or is lost in 
the water hazard (specify location), the player 
may play another ball provisionally under any of 
the applicable options in Rule 26-1.  
If the original ball is found outside the water 
hazard, the player must continue play with it.  
 
If the original ball is found in the water hazard, 
the player may either play the original ball as it 
lies or continue with the ball played provisionally 
under Rule 26-1.  
 
If the original ball is not found or identified within 
the five-minute search period, the player must 
continue with the ball played provisionally. 
 
PENALTY FOR BREACH OF LOCAL RULE:  
Match play - Loss of hole; Stroke play - Two 
strokes.” 
 
2. Areas of the Course Requiring 
Preservation; Environmentally- Sensitive 
Areas 
a. Ground Under Repair; Play Prohibited 
If the Committee wishes to protect any area of 
the course, it should declare it to be ground 
under repair and prohibit play from within that 
area. The following Local Rule is recommended:  
“The _____________(defined by ____) is 
ground under repair from which play is 
prohibited. If a player’s ball lies in the area, or if 
it interferes with the player’s stance or the area 
of his intended swing, the player must take relief 
under Rule 25-1.  
PENALTY FOR BREACH OF LOCAL 
RULE: Match play - Loss of hole; Stroke play - 
Two strokes.”  
 
b. Environmentally-Sensitive Areas 
If an appropriate authority (i.e. a Government 
Agency or the like) prohibits entry into and/or 
play from an area on or adjoining the course for 
environmental reasons, the Committee should 
make a Local Rule clarifying the relief 
procedure.  
The Committee has some discretion in terms of 
whether the area is defined as ground under 
repair, a water hazard or out of bounds. 
However, it may not simply define the area to be 
a water hazard if it does not meet the Definition 
of a “Water Hazard” and it should attempt to 
preserve the character of the hole. The 



 
 
I. Định Nghĩa 
Khu vực nhạy cảm môi trường (viết tắt là ESA) 
là một khu vực được quy định bởi nhà chức 
trách, cấm ra/vào và đánh bóng vì các yêu cầu 
về môi trường. Những khu vực này được định 
nghĩa là GUR, bẫy nước hay OB là quyền của 
Uỷ ban, miễn là khi ESA mà đã được định 
nghĩa là bẫy nước hay bẫy nước ngang thì khu 
vực đó là bẫy nước. 
 
 
Lưu ý: Uỷ ban có thể không công bố khu vực 
nào là ESA 
 
II. Bóng trong ESA 
a. GUR  
Nếu bóng ở trong ESA được định nghĩa là 
GUR, thì bóng phải được drop theo Luật 25-1b. 
 
Nếu gần như chắc chắn rằng bóng không tìm 
thấy là rơi trong ESA được định nghĩa như 
GUR, người chơi có thể giải thoát, mà không bị 
phạt, theo Luật 25-1c. 
 
b. Bẫy nước và Bẫy nước bên  
Nếu bóng được tìm thấy hoặc bóng không 
được tìm thấy nhưng chắc chắn rơi vào ESA 
được định nghĩa là bẫy nước hoặc Bẫy nước 
dọc, người chơi phải bị phạt một gậy và tiến 
hành áp dụng Luật 26-1. 
Lưu ý: Nếu bóng, drop theo Luật 26 lăn đến một 
vị trí mà ở đó thư thế hoặc cú swing dự kiến 
của người chơi bị ảnh hưởng vào ESA thì 
người chơi phải giải thoát theo phần III (clause 
III) của Luật Địa Phương này. 
 
c. OB 
Nếu bóng ở trong ESA được định nghĩa là OB, 
người chơi bị phạt một gậy và phải đánh bóng 
ở chỗ gần nhất có thể mà cái bóng ban đầu 
được đánh đi (xem Luật 20-5). 
 
 
III. Ảnh hưởng đến thế đứng hoặc khu vực 
dự kiến swing. 
 
Sự ảnh hưởng của khu vực nhạy cảm về môi 
trường ESA xảy ra khi ESA gây ra các chướng 
ngại đối với thế đứng hoặc khu vực mà người 
chơi dự kiến swing. Nếu có một trở ngại như 
vậy, người chơi cần phải giải thoát bóng như 
sau: 
(a) Thought the Green: Nếu bóng ở trên sân, 
ngoại trừ green, các bẫy và khu phát bóng, một 
điểm gần nhất trên sân nơi móng nằm được 

following Local Rule is recommended:  
 
I. Definition  
An environmentally-sensitive area (ESA) is an 
area so declared by an appropriate authority, 
entry into and/or play from which is prohibited 
for environmental reasons. These areas may be 
defined as ground under repair, a water hazard, 
a lateral water hazard or out of bounds at the 
discretion of the Committee, provided that in the 
case of an ESA that has been defined as a 
water hazard or a lateral water hazard, the area 
is, by definition, a water hazard.  
Note: The Committee may not declare an area 
to be environmentally-sensitive.  
 
II. Ball in Environmentally-Sensitive Area 
a. Ground Under Repair  
If a ball is in an ESA defined as ground under 
repair, a ball must be dropped in accordance 
with Rule 25-1b.  
If it is known or virtually certain that a ball that 
has not been found is in an ESA defined as 
ground under repair, the player may take relief, 
without penalty, as prescribed in Rule 25-1c.  
 
b. Water Hazards and Lateral Water Hazards  
If the ball is found in or if it is known or virtually 
certain that a ball that has not been found is in 
an ESA defined as a water hazard or lateral 
water hazard, the player must, under penalty of 
one stroke, proceed under Rule 26-1.  
Note: If a ball, dropped in accordance with Rule 
26 rolls into a position where the ESA interferes 
with the player’s stance or the area of his 
intended swing, the player must take relief as 
provided in Clause III of this Local Rule.  
 
c. Out of Bounds 
If a ball is in an ESA defined as out of bounds, 
the player must play a ball, under penalty of one 
stroke, as nearly as possible at the spot from 
which the original ball was last played (see Rule 
20-5).  
 
III. Interference with Stance or Area of 
Intended Swing 
 
Interference by an ESA occurs when the ESA 
interferes with the player’s stance or the area of 
his intended swing. If interference exists, the 
player must take relief as follows: 
 
 
(a) Through the Green: If the ball lies through 
the green, the point on the course nearest to 
where the ball lies must be determined that (a) 



xác định bởi (a) không gần hố hơn, (b) tránh 
được sự cản trở của khu vực ESA và (c) không 
ở trong green hay trong bẫy. Người chơi phải 
nhấc và thả bóng mà không bị phạt, trong tầm 
một gậy từ điểm được xác định thoả mãn các 
quy định (a), (b) và (c) trên đây. 
(b) Trong Bẫy: Nếu bóng nằm ở trong bẫy, 
người chơi phải nhấc lên và thả bóng: 
(i) Không bị phạt, nếu thả bóng trong bẫy, gần 
nhất có thể với nơi bóng nằm, nhưng không 
gần hố hơn, ở một khu trong sân cho phép giải 
thoát từ ESA; hoặc 
(ii) Bị phạt một gậy, thả bóng ngoài bẫy, trên 
đường thẳng chiếu từ hố golf qua điểm bóng 
nằm về phía sau, không giới hạn khoảng cách 
bao xa phía sau bẫy. 
 
Thêm nữa, người chơi có thể áp dụng các Luật 
26 và Luật 28 nếu có thể. 
(c) Trên green: Nếu bóng nằm trên green, 
người chơi phải nhấc bóng lên và đặt bóng, 
không bị phạt, ở điểm gần nhất với điểm bóng 
nằm, có thể tránh được ảnh hưởng của ESA, 
nhưng không nằm gần hố hơn và không ở trong 
bẫy. 
Bóng có thể được lau và nhấc lên theo Điều III 
của Luật Địa Phương. 
Ngoại trừ: Một người chơi có thể không giải 
thoát theo Điều III của Luật Địa phương nếu (a) 
Bị ảnh hưởng bởi bất kỳ thứ gì khác ngoài ESA 
khiến việc anh ta thực hiện cú đánh là không 
thể; hoặc (b) chỉ bị ảnh hưởng bởi ESA nếu anh 
định thực hiện một cú đánh không thực tế hoặc 
thực hiện một thế đứng không cần thiết và 
không bình thường, cho cú swing và cho hướng 
đánh. 
 
XỬ PHẠT CHO VIỆC VI PHẠM LUẬT ĐỊA 
PHƯƠNG: Match play - Thua hố đó; Đấu gậy - 
Phạt 2 gậy 
 
Ghi chú: Trong trường hợp vi phạm nghiêm 
trọng Luật địa phương, Uỷ ban có thể xem xét 
việc áp dụng hình thức phạt là loại khỏi cuộc 
chơi. 
 
3. Bảo vệ các cây non. 
Khi cần có các nỗ lực để bảo vệ các cây non, 
nhưng điều khoản sau đây của Luật địa phương 
được khuyến nghị: 
 
"Các cây non cần bảo vệ được xác định bởi... 
Nếu cây đó có thể ảnh hưởng đến thế đứng 
hoặc cú swing dự kiến, bóng cần phải được 
nhấc lên, không bị phạt, và thả bóng theo trình 
tự tại Luật 24-2b (Vật cản Không thể di dời). 
Nếu bóng ở trong bẫy nước, người chơi phải 

isnot nearer the hole, (b) avoids interference by 
the ESA and (c) is notin a hazard or on a putting 
green. The player must lift the ball and drop it, 
without penalty, within one club-length of the 
point so determinedon a part of the course that 
fulfils (a), (b) and (c) above. 
(b) In a Hazard: If the ball is in a hazard, the 
player must lift the ball and drop it either: 
(i) Without penalty, in the hazard, as near as 
possible to the spot where the ball lay, but not 
nearer the hole, on a part of the course that 
provides complete relief from the ESA; or 
(ii) Under penalty of one stroke, outside the 
hazard, keeping the point where the ball lay 
directly between the hole and the spot on which 
the ball is dropped, with no limit to how far 
behind the hazard the ball may be dropped. 
Additionally, the player may proceed under Rule 
26 or 28 if applicable. 
(c) On the Putting Green: If the ball lies on the 
putting green, the player must lift the ball and 
place it, without penalty, in the nearest position 
to where it lay that affords complete relief from 
the ESA, but not nearer the hole or in a hazard. 
The ball may be cleaned when lifted under 
Clause III of this Local Rule. 
 
Exception: A player may not take relief under 
Clause III of this Local Rule if (a) interference by 
anything other than an ESA makes the stroke 
clearly impracticable or (b) interference by an 
ESA would occur only through use of a clearly 
unreasonable stroke or an unnecessarily 
abnormal stance, swing or direction of play. 
 
 
 
PENALTY FOR BREACH OF LOCAL RULE: 
Match play - Loss of hole; Stroke play - Two 
strokes. 
 
Note: In the case of a serious breach of this 
Local Rule, the Committee may impose a 
penalty of disqualification.” 
 
 
3. Protection of Young Trees 
When it is desired to prevent damage to young 
trees, the following Local 
Rule is recommended: 
 
“Protection of young trees identified by . If such 
a tree interferes with a player’s stance or the 
area of his intended swing, the ball must be 
lifted, without penalty, and dropped in 
accordance with the procedure prescribed in 
Rule 24-2b (Immovable Obstruction). If the ball 



được nhấc lên và thả theo luật 24-2b(i), với điều 
kiện điểm giải thoát gần nhất phải nằm trong 
bẫy nước và bóng phải được thả trong bẫy 
nước hoặc người chơi thực hiện theo Luật 26. 
Bóng có thể được lau sạch theo Luật địa 
phương này. Ngoại trừ: Một người chơi có thể 
không thực hiện giải thoát theo Luật địa phương 
này nếu (a) bị ảnh hưởng bởi bất kỳ điều kiện 
nào khác ngoài cây, làm cho cú đánh rõ ràng là 
không thể thực hiện được, hoặc (b) chỉ bị ảnh 
hưởng bởi cây khi thực hiện một cú đánh không 
thực tế hoặc thế đứng, cú swing hay hướng 
đánh dị thường không cần thiết. 
 
XỬ PHẠT CHO VIỆC VI PHẠM LUẬT LUẬT 
ĐỊA PHƯƠNG: Match play - Thua hố; Đấu gậy - 
Phạt hai gậy. 
 
4. Tình trạng của sân - Bùn, Đất ướt, Điều 
kiện tồi và Bảo vệ sân 
 
a. Giải thoát bóng bị lún theo  
Luật 25-2 cho phép giải thoát, không bị phạt, 
cho bóng bị lún ở bất kỳ khu vực cỏ cắt ngắn 
nào trên sân ngoại trừ green, khu phát bóng và 
bẫy. Trên green, bóng có thể nhấc lên, vùng 
bóng làm hư hại có thể sửa lại (Luật 16-1b và 
c). Khi cho phép và đảm bảo việc thực hiện giải 
thoát bóng bị lún ở bất kỳ đâu trên sân trừ 
green, khu phát bóng và bẫy, Luật Địa phương 
được khuyến nghị như sau: 
 
"Trên sân, trừ green, khu phát bóng và bẫy, 
bóng bị lún tại chính vết bóng trên sân có thể 
được nhấc lên, không bị phạt, lau sạch và thả ở 
điểm gần nhất có thể nhưng không gần hố hơn. 
Bóng phải được thả xuống ở một vị trí thuộc về 
sân mà không thuộc green, khu phát bóng hay 
bẫy. 
Ngoại trừ: 
 
1. Một người chơi không được thực hiện việc 
giải thoát theo Luật địa phương này nếu bóng bị 
lún trên cát ở khu vực không phải là vùng cỏ cắt 
thấp. 
 
2. Người chơi không thực hiện giải thoát theo 
Luật địa phương này nếu bị ảnh hưởng bởi bất 
kỳ điều kiện nào khác ngoài các điều kiện theo 
Luật này, làm cho cú đánh trở nên không thể 
thực hiện được. 
 
XỬ PHẠT CHO VIỆC VI PHẠM LUẬT ĐỊA 
PHƯƠNG: Match play - Thua hố; Đấu gậy - 
Phạt hai gậy. 
 
b. Lau bóng 

lies in a water hazard, the player must lift and 
drop the ball in accordance with Rule 24-2b(i), 
except that the nearest point of relief must be in 
the water hazard and the ball must be dropped 
in the water hazard or the player may proceed 
under Rule 26. The ball may be cleaned when 
lifted under this Local Rule. Exception: A player 
may not obtain relief under this Local Rule if (a) 
interference by anything other than such a tree 
makes the stroke clearly impracticable or (b) 
interference by such a tree would occur only 
through use of a clearly unreasonable stroke or 
an unnecessarily abnormal stance, swing or 
direction of play. 
PENALTY FOR BREACH OF LOCAL RULE: 
Match play - Loss of hole; Stroke play - Two 
strokes.” 
 
4. Course Conditions - Mud, Extreme 
Wetness, Poor Conditions and Protection of 
the Course 
a. Relief for Embedded Ball 
Rule 25-2 provides relief, without penalty, for a 
ball embedded in its own pitch-mark in any 
closely-mown area through the green. 
On the putting green, a ball may be lifted and 
damage caused by the impact of a ballmay be 
repaired (Rules 16-1b and c). When permission 
to take relief for an embedded ball anywhere 
through the green would be warranted, the 
followingLocal Rule is recommended: 
“Through the green, a ball that is embedded in 
its own pitch-mark in the ground may be lifted, 
without penalty, cleaned and dropped as near 
as possible to where it lay but not nearer the 
hole. The ball when dropped must first strike a 
part of the course through the green. 
 
 
Exceptions: 
 
1. A player may not take relief under this Local 
Rule if the ball is embedded in sand in an area 
that is not closely mown. 
 
 
2. A player may not take relief under this Local 
Rule if interference by anything other than the 
condition covered by this Local Rule makes the 
stroke clearly impracticable. 
 
 
PENALTY FOR BREACH OF LOCAL RULE: 
Match play - Loss of hole; Stroke play - Two 
strokes.” 
 
b. Cleaning Ball 



Những điều kiện, ví dụ như sân ướt có thể tạo 
ra nhiều bùn dính vào bóng, việc cho phép 
nhấc, lau và thay thế bóng là thích hợp. Trong 
tình huống đó, Luật địa phương được khuyến 
nghị như sau: 
 
 
"(Khu vực cụ thể) bóng có thể được nhấc lên, 
lau sạch và thay thế mà không bị phạt" 
 
Ghi chú: Vị trí bóng phải được đánh dấu trươcs 
khi nhấc lên theo Luật Địa phương này - Xem 
Luật 20-1 
 
PHẠT CHO VI PHẠM LUẬT ĐỊA PHƯƠNG 
NÀY: Match play - Thua hố; Đấu gậy - Phạt hai 
gậy. 
 
c. "Tạo điểm bóng nằm" và "Luật mùa đông" 
GUR theo Luật 25 và khu vực sân có điều kiện 
không bình thường có thể ảnh hưởng đến điều 
kiện chơi bình thường và vùng mở rộng có thể 
được xác định là GUR.  
 
Tuy nhiên, những điều kiện bất thường, như 
tuyết, tuyết tan, mưa kéo dài, nóng bất thường 
có thể làm ảnh hưởng xấu đến fairways và thỉnh 
thoảng, không cho phép sử dụng thiết bị cắt cỏ. 
Khi xuất hiện những điều kiện như vậy, một 
cách thông thường là Uỷ ban có thể tin rằng 
"tạo điểm bóng nằm" hoặc "luật mùa đông" có 
thể hỗ trợ việc chơi tốt hơn hoặc bảo vệ sân, 
Luật địa phương được khuyến nghị như sau: 
 
"Một quả bóng nằm trên khu vực cỏ cắt ngắn 
trên sân, ngoại trừ green, khu phát bóng và bẫy 
(hoặc ở khu vực cụ thể, ví dụ hố số 6) có thể 
được nhấc lên, không bị phạt, và lau sạch. 
Trước khi nhấc bóng, người chơi phải đánh dấu 
vị trí bóng. Khi đã nhấc bóng, người chơi phải 
đặt nó ở một điểm trong khoảng cách (khu vực 
cụ thể, ví dụ sáu in-sơ, phạm vị một gậy,...) và 
không gần hố hơn vị trí bóng trước đó, và 
không ở trong bẫy hay trên green. 
Người chơi chỉ được đặt bóng một lần, và chơi 
nó sau khi đã đặt bóng (Luật 20-4). Nếu bóng 
sau khi được đặt không nằm ở vị trí đã đặt, Luật 
20-3d được áp dụng . Nếu bóng đã nằm ở vị trí 
được đặt, và sau đó dịch chuyển, bóng sẽ phải 
được đánh từ vị trí nó nằm, trừ khi một điều luật 
phù hợp khác được áp dụng. 
Nếu người chơi không đánh dấu vị trí bóng 
trước khi nhấc lên, hoặc di chuyển bóng vì bất 
kỳ lí do nào, ví dụ.... 
 
Chú ý: “Khu vực Closely-mown” có nghĩa bất cứ 
khu vực nào của sân, bao gồm cả đường đi qua 

Conditions, such as extreme wetness causing 
significant amounts of mud toadhere to the ball, 
may be such that permission to lift, clean and 
replace theball would be appropriate. In these 
circumstances, the following Local Ruleis 
recommended: 
 
“(Specify area) a ball may be lifted, cleaned and 
replaced without penalty. 
 
Note: The position of the ball must be marked 
before it is lifted under this 
Local Rule - see Rule 20-1. 
 
PENALTY FOR BREACH OF LOCAL RULE: 
Match play - Loss of hole; Stroke play - Two 
strokes.” 
 
c. “Preferred Lies” and “Winter Rules” 
Ground under repair is provided for in Rule 25 
and occasional local abnormal conditions that 
might interfere with fair play and are not 
widespread should be defined as ground under 
repair. 
However, adverse conditions, such as heavy 
snows, spring thaws, prolonged rains or 
extreme heat can make fairways unsatisfactory 
and sometimes prevent use of heavy mowing 
equipment. When such conditions are so 
general throughout a course that the Committee 
believes “preferred lies”or “winter rules” would 
promote fair play or help protect the course, the 
following Local Rule is recommended: 
 
“A ball lying on a closely-mown area through the 
green (or specify a more restricted area, e.g. at 
the 6th hole) may be lifted, without penalty, and 
cleaned. Before lifting the ball, the player must 
mark its position. Having lifted the ball, he must 
place it on a spot within (specify area, e.g. six 
inches, one club-length, etc.) of and not nearer 
the hole than where it originally lay, thatis not in 
a hazard and not on a putting green. 
A player may place his ball only once, and it is 
in play when it has been placed (Rule 20-4). If 
the ball fails to come to rest on the spot on 
which it is placed, Rule 20-3d applies. If the ball 
when placed comes to rest on the spot on which 
it is placed and it subsequently moves, there is 
no penalty and the ball must be played as it lies, 
unless the provisions of any other Rule apply. 
If the player fails to mark the position of the ball 
before lifting it or moves 
the ball in any other manner, such as 
 
Note: “Closely-mown area” means any area of 
the course, including paths through the rough, 



khu vực cỏ cao, cỏ được cắt bằng hay thấp hơn 
chiều cao của cỏ khu vựs fairway 
 
XỬ PHẠT CHO VIỆC VI PHẠM LUẬT ĐỊA 
PHƯƠNG: Đấu trận: Thua hố   Đấu gậy: Hai 
gậy 
 
*Nếu người chơi bị phạt vì vi phạm Luật Địa 
Phương này thì sẽ không phải chịu phạt thêm 
hình phạt bổ sung nào. 
 
d. Khu vực Đục lỗ để sửa sân 
Khi sân được đục lỗ để sửa chữa, Luật Địa 
Phương cho phép giải thoát, không bị phạt, từ 
khu vực bị đục lỗ nếu được chứng thực. Sau 
đây là Luật Địa Phương được đề nghị: 
 
Through the green, trái bóng nếu lăn vào khu 
vực được đục lỗ để sửa sân có thể được nhặt, 
lau và thả mà không bị phạt, tại điểm gần nhất 
có thể với vị trí mà bóng đã nằm trước đó, 
nhưng không được gần cờ hơn, trái bóng được 
thả phải tiếp xúc một phần của sân bên trong 
khu vực thả bóng through the green 
 
Trên green, trái bóng nếu lăn vào khu vực được 
đục lỗ để sửa sân có thể được đặt tại điểm gần 
nhất nhưng không gần cờ hơn để tránh tình 
trạng đó. 
 
XỬ PHẠT CHO VIỆC VI PHẠM LUẬT ĐỊA 
PHƯƠNG: Đấu trận: Thua hố   Đấu gậy: Hai 
gậy 
 
e. Đường phân giới khu vực mảng cỏ cắt 
Nếu Ủa ban muốn cho phép giải thoát khỏi khu 
vực đường phân giới mảng cỏ cắt, nhưng 
không phải mảng cỏ cắt, thì từ ngữ Luật Địa 
Phương được đề nghị như sau: 
 
“Through the green, đường phân giới khu vực 
mảng cỏ cắt (không phải mảng cỏ) được coi 
như là khu vực GUR. Tuy nhiên, sự ảnh hưởng 
bởi đường phân giới này với thế đánh sẵn sàng 
của người chơi không được xem là sự ảnh 
hưởng dưới Luật 25-1. Nếu trái bóng nằm 
trong, hay chạm, đường phân giới hay đường 
phân giới ảnh hưởng tới khu vực dự định 
swing, việc giải thoát được thực hiện theo Luật 
25-1. Toàn bộ khu vực đường phân giới trong 
khu vực mảng cỏ cắt được xem là cùng đường 
phân giới. 
 
XỬ PHẠT CHO VIỆC VI PHẠM LUẬT ĐỊA 
PHƯƠNG: Đấu trận: Thua hố   Đấu gậy: Hai 
gậy 
 

cut to fairway height or less. 
 
 
*PENALTY FOR BREACH OF LOCAL RULE: 
Match play - Loss of hole; Stroke play - Two 
strokes. 
 
*If a player incurs the general penalty for a 
breach of this Local Rule, no additional penalty 
under the Local Rule is applied.” 
 
d. Aeration Holes 
When a course has been aerated, a Local Rule 
permitting relief, without penalty, from an 
aeration hole may be warranted. The following 
Local Rule is recommended: 
 
“Through the green, a ball that comes to rest in 
or on an aeration hole may be lifted, without 
penalty, cleaned and dropped, as near as 
possible to the spot where it lay but not nearer 
the hole. The ball when dropped must first strike 
a part of the course through the green. 
 
 
On the putting green, a ball that comes to rest in 
or on an aeration hole may be placed at the 
nearest spot not nearer the hole that avoids the 
situation. 
 
PENALTY FOR BREACH OF LOCAL RULE: 
Match play - Loss of hole; Stroke play - Two 
strokes.” 
 
e. Seams of Cut Turf 
If a Committee wishes to allow relief from 
seams of cut turf, but not from the cut turf itself, 
the following Local Rule is recommended: 
 
 
“Through the green, seams of cut turf (not the 
turf itself) are deemed to be ground under 
repair. However, interference by a seam with 
the player’s stance is deemed not to be, of itself, 
interference under Rule 25-1. If the ball lies in or 
touches the seam or the seam interferes with 
the area of intended swing, relief is available 
under Rule 25-1. All seams within the cut turf 
area are considered the same seam. 
 
 
 
 
PENALTY FOR BREACH OF LOCAL RULE: 
Match play - Loss of hole; Stroke play - Two 
strokes.” 
 



5. Sỏi trong Bunker 
Sỏi là, theo định nghĩa, vật cản rời, vàkhi bóng 
của người chơi trong khu vực bẫy, 1 hòn sỏi 
nằm trong, hay chạm vào, khu bự bẫy, có thể 
không được chạm hay di dời (Lua65t-4). Tuy 
nhiên, sỏi trong bunkers, có thể là 1 mối nguy 
hiểm cho người chơi (người chơi có thể bị 
thương bởi hòn sỏi đạp vào gậy của người chơi 
trong khi thực hiện cú đánh) và chúng có thể 
ảnh hưởng tới việc chơi gôn của người chơi. 
Khi việc cho phép nhặt sỏi trong bunker được 
chứng thực, thì từ ngữ của Luật Địa Phương 
được đề nghị như sau:  
 
“Sỏi trong bunkers vật cản di dời (Luật 24-1 
được áp dụng) 
 
6. Vật cản không di dời được gần Green 
 
Luật 24-2 chỉ rằng, khi bị ảnh hưởng bởi 1 vật 
cản không di dời được, thì người chơi có thể 
giải thoát và không bị phạt,nhưng luật này cũng 
chỉ rằng loại trừ trên green sự can thiệp vào 
đường đánh bóng không được xem là sự can 
thiệp dưới luật này. Tuy nhiên, ở một số sân 
gôn, khu vực thềm green mà cỏ được cắt giống 
như khu vực closely mown dẫn tới việc người 
chơi có thể muốn putt từ khu vực này. Trong 
điều kiện đó, vật cản không di dời được trong 
khu vực thềm green này có thể ảnh hưởng tới 
việc chơi 1 vòng golf đúng đắn và Luật Địa 
Phương có thể đưa ra 1 cách giải thoát thêm, 
không bị phạt, từ việc ảnh hưởng bởi vật cản 
không di dời được: 
 
“Việc giải thoát khỏi vật cản không di dời được 
có thể thực hiện theo Luật 24-2 
 
Thêm vào đó, nếu trái bóng nằm through the 
green và vật cản không di dời được nằm trên 
hay trong vòng khoảng cách đo 2 gậy từ green 
hay trong vòng khỏang cách 2 gậy đo từ trái 
bóng, ảnh hưởng tới đường đánh bóng giữa 
bóng và hố gôn, người chơi có thể giải thoát 
như sau: 
 
Trái bóng phải được nhấc và thả tại điểm gần 
nhất vị trí bóng nằm trước đó thỏa mãn các điều 
kiện sau (a) không gần hố gôn hơn, (b) tránh 
việc bị ảnh hưởng và (c) không nằm trong khu 
vực bẫy hay green 
 
Nếu bóng của người chơi nằm trên green và 1 
vật cản không di dời được nằm trong khoảng 
cách 2 gậy, của green ảnh hưởng tới đường 
đẩy bóng của người chơi, thì người chơi có thể 
giải thoát như sau 

5. Stones in Bunkers 
Stones are, by definition, loose impediments 
and, when a player’s ball is in a hazard, a stone 
lying in or touching the hazard may not be 
touched or moved (Rule 13-4). However, stones 
in bunkers may represent a danger to players (a 
player could be injured by a stone struck by the 
player’s club in an attempt to play the ball) and 
they may interfere with the proper playing of the 
game. When permission to lift a stone in a 
bunker is warranted, the following Local Rule is 
recommended: 
 
 
“Stones in bunkers are movable obstructions 
(Rule 24-1 applies).” 
 
6. Immovable Obstructions Close to Putting 
Green 
Rule 24-2 provides relief, without penalty, from 
interference by an immovable obstruction, but it 
also provides that, except on the putting green, 
intervention on the line of play is not, of itself, 
interference under this Rule. However, on some 
courses, the aprons of the putting greens are so 
closely mown that players may wish to putt from 
just off the green. In such conditions, immovable 
obstructions on the apron may interfere with the 
proper playing of the game and the introduction 
of the following Local Rule providing additional 
relief, without penalty, from intervention by an 
immovable obstruction would be warranted: 
 
 
 
“Relief from interference by an immovable 
obstruction may be taken under Rule 24-2. 
 
In addition, if a ball lies through the green and 
an immovable obstruction on or within two club-
lengths of the putting green and within two club-
lengths of the ball intervenes on the line of play 
between the ball and the hole, the player may 
take relief as follows: 
 
 
The ball must be lifted and dropped at the 
nearest point to where the ball lay that (a) is not 
nearer the hole, (b) avoids intervention and (c) 
is not in a hazard or on a putting green. 
 
 
If the player’s ball lies on the putting green and 
an immovable obstruction within two club-
lengths of the putting green intervenes on his 
line of putt, the player may take relief as follows: 
 



 
Trái bóng phải được nhấc và thả tại điểm gần 
nhất vị trí bóng nằm trước đó thỏa mãn các điều 
kiện sau (a) không gần hố gôn hơn, (b) tránh 
việc bị ảnh hưởng và (c) không nằm trong khu 
vực bẫy 
 
Trái bóng có thể được lau sau khi nhấc. 
 
Loại trừ: Người chơi có thể không được giải 
thoát theo Luật Địa Phương nếu bị ảnh hưởng 
bởi bất cứ thứ gì ngoài vật cản không di dời 
được làm cú đánh không thực hiện được 
 
XỬ PHẠT CHO VIỆC VI PHẠM LUẬT ĐỊA 
PHƯƠNG: Đấu trận: Thua hố   Đấu gậy: Hai 
gậy 
 
Chú ý: Ủy Ban có thể hạn chế Luật Địa Phương 
này tại từng hố gôn cụ thể, cho trái bóng chỉ 
nằm trên khu vực closely-mown, cho từng vật 
cản cụ thể, hay, trong trường hợp vật cản 
không trên green, cho vật cản trong khu vực 
closely-mown nếu muốn. “Khu vực Closely-
mown” có nghĩa bất cứ khu vực nào của sân, 
bao gồm cả đường đi qua khu vực cỏ cao, cỏ 
được cắt bằng hay thấp hơn chiều cao của cỏ 
khu vựs fairway 
 
7. Vật cản tạm thời 
Khi vật cản tạm thời được lắp đặt trên hay khu 
vực gần kề sân gôn, Ủy Ban nên đưa ra định 
nghĩa tình trạng của các vật cản đó là, vật cản 
di dời, vật cản không di dời được hay vật cản 
không di dời được tạm thời 
 
a. Vật cản Không di dời được Tạm thời 
Nếu Ủy Ban định nghĩa những vật cản đó là Vật 
cản Không di dời được Tạm thời, thì từ ngữ của 
Luật Địa Phương được đề nghị như sau: 
 
I. Định nghĩa 
1 vật cản không di dời được tạm thời (TIO) là 1 
vật nhân tạo không cố định thường xuyên đứng 
thẳng liên kết với 1 vật đối lập và được cố định 
hay không sẵn sàng để di dời 
Những ví dụ của TIO bao gồm nhưng không 
giới hạn, như: lều, bảng báo điểm, khan đài, 
tháp truyền hình và nhà vệ sinh.  
Dây thép cố định là 1 phần của TIO, trừ khi Ủy 
Ban tuyên bố rằng nó được xem như là dây 
điện hay cáp 
 
 

 
The ball must be lifted and placed at the nearest 
point to where the ball lay that (a) is not nearer 
the hole, (b) avoids intervention and (c) is not 
in a hazard. 
 
 
The ball may be cleaned when lifted. 
 
Exception: A player may not take relief under 
this Local Rule if interference by anything other 
than the immovable obstruction makes the 
strokeclearly impracticable. 
 
PENALTY FOR BREACH OF LOCAL RULE: 
Match play - Loss of hole; Stroke play - Two 
strokes.” 
 
Note: The Committee may restrict this Local 
Rule to specific holes, to balls lying only in 
closely-mown areas, to specific obstructions, or, 
in the case of obstructions that are not on the 
putting green, to obstructions in closely-mown 
areas if so desired. “Closely-mown area” means 
any area of the course, including paths through 
the rough, cut to fairway height or less. 
 
 
 
7. Temporary Obstructions 
When temporary obstructions are installed on or 
adjoining the course, the Committee should 
define the status of such obstructions as 
movable, immovable or temporary immovable 
obstructions. 
 
a. Temporary Immovable Obstructions 
If the Committee defines such obstructions as 
temporary immovable obstructions, the following 
Local Rule is recommended: 
 
I. Definition 
A temporary immovable obstruction (TIO) is a 
non-permanent artificial object that is often 
erected in conjunction with a competition and is 
fixed or not readily movable. 
Examples of TIOs include, but are not limited to, 
tents, scoreboards, grandstands, television 
towers and lavatories. 
Supporting guy wires are part of the TIO, unless 
the Committee declares that they are to be 
treated as elevated power lines or cables. 
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Interference by a TIO occurs when (a) the ball 



lies in front of and so close to the TIO that the 
TIO interferes with the player’s stance or the 
area of his intended swing, or (b) the ball lies in, 
on, under or behind the TIO so that any part of 
the TIO intervenes directly between the player’s 
ball and the hole and is on his line of play; 
interference also exists if the ball lies within one 
club-length of a spot equidistant from the hole 
where such intervention would exist. 
 
Note: A ball is under a TIO when it is below the 
outermost edges of the TIO, even if these edges 
do not extend downwards to the ground. 
 
III. Relief 
A player may obtain relief from interference by a 
TIO, including a TIO that is out of bounds, as 
follows: 
 
(a) Through the Green: If the ball lies through 
the green, the point on the course nearest to 
where the ball lies must be determined that (a) 
is not nearer the hole, (b) avoids interference as 
defined in Clause II and (c) is not in a hazard or 
on a putting green. The player must lift the ball 
and drop it, without penalty, within one club-
length of the point so determined on a part of 
the course that fulfils (a), (b) and (c) above. 
 
(b) In a Hazard: If the ball is in a hazard, the 
player must lift and drop the ball either: 
 
(i) Without penalty, in accordance with Clause III 
(a) above, except that the nearest part of the 
course affording complete relief must be in the 
hazard and the ball must be dropped in the 
hazard or, if complete relief is impossible, on a 
part of the course within the hazard that affords 
maximum available relief; or 
 
(ii) Under penalty of one stroke, outside the 
hazard as follows: the point on the course 
nearest to where the ball lies must be 
determined that (a) is not nearer the hole, (b) 
avoids interference as defined in Clause II and 
(c) is not in a hazard. The player must drop the 
ball within one club-length of the point so 
determined on a part of the course that fulfils 
(a), (b) and (c) above. 
 
The ball may be cleaned when lifted under 
Clause III. 
 
Note 1: If the ball lies in a hazard, nothing in this 
Local Rule precludes the player from 
proceeding under Rule 26 or Rule 28, if 
applicable. 



 
Note 2: If a ball to be dropped under this Local 
Rule is not immediately recoverable, another 
ball may be substituted. 
 
Note 3: A Committee may make a Local Rule 
(a) permitting or requiring a player to use a 
dropping zone when taking relief from a TIO or 
(b) permitting a player, as an additional relief 
option, to drop the ball on the opposite side of 
the TIO from the point established under Clause 
III, but otherwise in accordance with Clause III. 
 
Exceptions: If a player’s ball lies in front of or 
behind the TIO (not in, on or under the TIO), he 
may not obtain relief under Clause III if: 
 
1. Interference by anything other than the TIO 
makes it clearly impracticable for him to make a 
stroke or, in the case of intervention, to make a 
stroke such that the ball could finish on a direct 
line to the hole; 
 
2. Interference by the TIO would occur only 
through use of a clearly unreasonable stroke or 
an unnecessarily abnormal stance, swing or 
direction of play; or 
 
3. In the case of intervention, it would be clearly 
impracticable to expect the player to be able to 
strike the ball far enough towards the hole to 
reach the TIO. 
 
A player who is not entitled to relief due to these 
exceptions may, if the ball lies through the 
green or in a bunker, obtain relief as provided in 
Rule 24-2b, if applicable. If the ball lies in a 
water hazard, the player may lift and drop the 
ball in accordance with Rule 24-2b(i), except 
that the nearest point of relief must be in the 
water hazard and the ball must be dropped in 
the water hazard, or the player may proceed 
under Rule 26-1. 
 
IV. Ball in TIO Not Found 
If it is known or virtually certain that a ball that 
has not been found is in, on or under a TIO, a 
ball may be dropped under the provisions of 
Clause III or Clause V, if applicable. For the 
purpose of applying Clauses III and V, the ball is 
deemed to lie at the spot where it last crossed 
the outermost limits of the TIO (Rule 24-3). 
 
V. Dropping Zones 
If the player has interference from a TIO, the 
Committee may permit or require the use of a 
dropping zone. If the player uses a dropping 



zone in taking relief, he must drop the ball in the 
dropping zone nearest to where his ball 
originally lay or is deemed to lie under Clause IV 
(even though the nearest dropping zone may be 
nearer the hole). 
 
Note: A Committee may make a Local Rule 
prohibiting the use of a dropping zone that is 
nearer the hole. 
 
PENALTY FOR BREACH OF LOCAL RULE: 
Match play – Loss of hole; Stroke play – Two 
strokes.” 
 
b. Temporary Power Lines and Cables 
When temporary power lines, cables, or 
telephone lines are installed on the course, the 
following Local Rule is recommended: 
“Temporary power lines, cables, telephone lines 
and mats covering or stanchions supporting 
them are obstructions: 
1. If they are readily movable, Rule 24-1 
applies. 
2. If they are fixed or not readily movable, the 
player may, if the ball lies through the green or 
in a bunker, obtain relief as provided in Rule 24-
2b. If the ball lies in a water hazard, the player 
may lift and drop the ball in accordance with 
Rule 24-2b(i), except that the nearest point of 
relief must be in the water hazard and the ball 
must be dropped in the water hazard or the 
player may proceed under Rule 26. 
3. If a ball strikes an elevated power line or 
cable, the stroke is canceled and the player 
must play a ball as nearly as possible at the 
spot from which the original ball was played in 
accordance with Rule 20-5 (Making Next Stroke 
from Where Previous Stroke Made). 
 
Note: Guy wires supporting a temporary 
immovable obstruction are part of the temporary 
immovable obstruction, unless the Committee, 
by Local Rule, declares that they are to be 
treated as elevated power lines or cables. 
 
Exception: A stroke that results in a ball striking 
an elevated junction section of cable rising from 
the ground must not be replayed. 
 

4. Rãnh cáp có phủ cỏ được coi là GUR, kể cả 
khi nó không được đánh dấu, và Luật 25-1b 
được áp dụng. 
 
XỬ PHẠT CHO VIỆC VI PHẠM LUẬT ĐỊA 
PHƯƠNG: Đấu trận: Thua hố   Đấu gậy: Hai 
gậy 
 

4. Grass-covered cable trenches are ground 
under repair, even if not marked, and Rule 25-
1b applies. 
 
PENALTY FOR BREACH OF LOCAL RULE: 
Match play - Loss of hole; Stroke play - Two 
strokes.”  
 



8. Khu vực thả bóng 
Nếu Uỷ Ban cho rằng việc tiếp tục cuộc chơi 
theo một Luật về giải thoát nào đó là không khả 
thi hoặc không thực hiện được, nó (uỷ ban) có 
thể tạo ra những khu vực thả bóng, nơi bóng có 
thể hoặc bắt buộc phải thả khi thực hiện giải 
thoát. Nhìn chung, khu vực thả bóng nên được 
coi là một phương án giải thoát bổ sung, bên 
cạnh những phương án thả bóng đã được quy 
định trong Luật, thay vì bị coi là một giải pháp 
bắt buộc. 
 
Ví dụ trong trường hợp khu vực thả bóng cho 
một bẫy nước được tạo ra, Uỷ Ban nên đưa ra 
Luật Địa Phương sau: 
 
“Nếu một trái bóng nằm trong nước hoặc, một 
trái bóng không tìm thấy được biết rõ hoặc chắn 
chắn rằng đã nằm trong bẫy nước (chỉ rõ vị trí), 
người chơi có thể: 

1. (i) chọn tiếp tục cuộc chơi theo luật 26 hoặc; 
2. (ii) thả bóng ở khu vực thả bóng và bị phạt một 

gậy, như một sự lựa chọn thay thế. 
 
XỬ PHẠT CHO VIỆC VI PHẠM LUẬT ĐỊA 
PHƯƠNG: Đấu trận: Thua hố   Đấu gậy: Hai 
gậy 
 
Lưu ý: Khi sử dụng khu vực thả bóng, người 
chơi phải tuân thủ những quy định sau đây liên 
quan đến việc thả bóng và thả lại bóng. 

a. (a) người chơi không phải đứng trong khu vực 
thả bóng khi thả bóng. 

b. (b) trái bóng được thả phải tiếp xúc một phần 
của sân bên trong khu vực thả bóng. 

c. (c) nếu khu vực thả bóng được xác định bởi 
một đường kẻ, thì đường kẻ đó cũng nằm trong 
chỗ thả bóng. 

d. (d) trái bóng được thả không nhất thiết phải 
nằm lại trong khu vực thả bóng. 

e. (e) bóng phải được thả lại nếu trái bóng đó lăn 
và nằm lại tại một trong những vị trí được quy 
định trong Luật 20-2c (i-vi). 

f. (f) trái bóng có thể tiếp xúc một phần của sân 
rồi lăn gần hơn về phía hố, nếu vị trí nó nằm lại, 
không xa quá chiều dài hai gậy so với vị trí nó 
tiếp xúc với mặt sân và không phải là một trong 
những vị trí được quy định tại điều (e). 
(g) chịu sự quy định của điều (e) và (f), trái bóng 
được thả có thể lăn và nằm lại gần hơn hố so 
với: 

• • vị trí ban đầu của nó hoặc vị trí ước tính (Xem 
Luật 20-2b); 

• • điểm giải thoát gần nhất hoặc mức giải thoát 
tối đa (Luật 24-1, 25-1 hoặc 25-3); hoặc 

• • điểm trái bóng ban đầu cắt với đường biên 
của bẫy nước hoặc bẫy nước bên. (Luật 26-1). 

8. Dropping Zones  
If the Committee considers that it is not feasible 
or practicable to proceed in accordance with a 
Rule providing relief, it may establish dropping 
zones in which balls may or must be dropped 
when taking relief. Generally, such dropping 
zones should be provided as an additional relief 
option to those available under the Rule itself, 
rather than being mandatory.  
 
 
 
Using the example of a dropping zone for a 
water hazard, when such a dropping zone is 
established, the following Local Rule is 
recommended:  
“If a ball is in or it is known or virtually certain 
that a ball that has not been found is in the 
water hazard (specify location), the player may:  
 
(i) proceed under Rule 26; or  
(ii) as an additional option, drop a ball, under 
penalty of one stroke, in the dropping zone.  
 
PENALTY FOR BREACH OF LOCAL RULE: 
Match play - Loss of hole; Stroke play - Two 
strokes.”  
 
Note: When using a dropping zone the following 
provisions apply regarding the dropping and re-
dropping of the ball:  
(a) The player does not have to stand within the 
dropping zone when dropping the ball.  
(b) The dropped ball must first strike a part of 
the course within the dropping zone.  
(c) If the dropping zone is defined by a line, the 
line is within the dropping zone.  
 
(d) The dropped ball does not have to come to 
rest within the dropping zone.  
(e) The dropped ball must be re-dropped if it 
rolls and comes to rest in a position covered by 
Rule 20-2c(i-vi).  
(f) The dropped ball may roll nearer the hole 
than the spot where it first struck a part of the 
course, provided it comes to rest within two 
club-lengths of that spot and not into any of the 
positions covered by (e).  
(g) Subject to the provisions of (e) and (f), the 
dropped ball may roll and come to rest nearer 
the hole than:  
• its original position or estimated position (see 
Rule 20-2b);  
• the nearest point of relief or maximum 
available relief (Rule 24-2, 25-1 or 25-3); or  
• the point where the original ball last crossed 
the margin of the water hazard or lateral water 



 
 
9. Các thiết bị đo khoảng cách 
Nếu Uỷ Ban muốn thực hiện theo các Chú thích 
trong Luật 14-3, thì họ nên áp dụng quy định 
sau: 
“(Chỉ rõ trong từng trường hợp, ví dụ, Trong giải 
đấu này, hoặc Trong toàn bộ các trận đấu trên 
sân này...), người chơi có thể thu thập thông tin 
về khoảng cách bằng cách sử dụng một thiết bị 
chỉ có chức năng đo khoảng cách. Nếu, trong 
một vòng chơi thông thường, người chơi sử 
dụng một thiết bị đo khoảng cách mà thiết bị đó 
được thiết kế để đo lường các điều kiện khác 
có thể ảnh hưởng tới khả năng thi đấu (độ dốc, 
tốc độ gió, nhiệt độ...), thì người chơi đó đã vi 
phạm Luật 14-3 và sẽ bị loại, cho dù các chức 
năng đó có được sử dụng hay không. 
 
 

hazard (Rule 26-1).  
 
9. Distance-Measuring Devices  
If the Committee wishes to act in accordance 
with the Note under Rule 14-3, the following 
wording is recommended: 
“(Specify as appropriate, e.g. In this 
competition, or For all play at this course, etc.), 
a player may obtain distance information by 
using a device that measures distance only. If, 
during a stipulated round, a player uses a 
distance-measuring device that is designed to 
gauge or measure other conditions that might 
affect his play (e.g. gradient, windspeed, 
temperature, etc.), the player is in breach of 
Rule 14-3, for which the penalty is 
disqualification, regardless of whether any such 
additional function is actually used.”  
 
 

 

Phần C Các điều kiện của Giải Đấu Part C Conditions of the Competition  

 
Luật 33-1 quy định rằng: “Uỷ Ban phải đưa ra 
các điều kiện cho một cuộc thi đấu/ để một giải 
đấu có thể được diễn ra”. Những điều kiện này 
bao gồm nhiều vấn đề, từ cách đăng ký tham 
dự, tư cách tham dự cho đến số vòng chơi... 
những vấn đề không thực sự phù hợp để đưa 
vào Luật Golf hay đưa vào Phụ Lục này. Thông 
tin chi tiết liên quan đến những điều kiện này 
được đề cập rõ hơn trong phần “Decisions on 
the Rules of Golf” (‘Những Phán quyết trong 
Luật Golf”) trong Luật 33-1 và trong phần 
“Guidance on Running a Competition” (“Hướng 
dẫn Tổ chức Giải đấu”) 
 
Tuy nhiên, Uỷ Ban nên đặc biệtLưu ý đến 
những vấn đề sau đây trong Những Điều kiện 
của Giải Đấu: 
 

1. 1. Các đặc điểm kỹ thuật của Gậy và Bóng. 
Những điều kiện sau đây chỉ nên áp dụng cho 
các giải đấu của các expert players: 

a) a. Danh sách những đầu gậy driver đủ tiêu 
chuẩn 1 

b) Trên trang chủ của mình (www.randa.org), R&A 
định kỳ công bố danh sách những đầu gậy 
driver đủ tiêu chuẩn. Những đầu gậy này đã 
được xem xét, đánh giá và được cho là phù 
hợp với Luật Golf. Nếu Uỷ Ban muốn giới hạn 
người chơi chỉ được sử dụng những đầu gậy 
(được xác định bởi model và độ góc của mặt 
gậy) có mặt trong danh sách trên, thì Uỷ Ban 
nên công bố danh sách đó và đưa ra quy định 

  
Rule 33-1 provides, “The Committee must 
establish the conditions under which a 
competition is to be played.” The conditions 
should include many matters such as method of 
entry, eligibility, number of rounds to be played, 
etc. which it is not appropriate to deal with in the 
Rules of Golf or this Appendix. Detailed 
information regarding these conditions is 
provided in “Decisions on the Rules of Golf” 
under Rule 33-1 and in “Guidance on Running a 
Competition”.  
 
 
 
However, there are a number of matters that 
might be covered in the Conditions of the 
Competition to which the Committee’s attention 
is specifically drawn. These are:  
1. Specification of Clubs and the Ball  
The following conditions are recommended only 
for competitions involving expert players:  
a. List of Conforming Driver Heads  
 
On its website (www.randa.org) the R&A 
periodically issues a List of Conforming Driver 
Heads that lists driving clubheads that have 
been evaluated and found to conform with the 
Rules of Golf. If the Committee wishes to limit 
players to drivers that have a clubhead, 
identified by model and loft, that is on the List, 
the List should be made available and the 
following condition of competition used:  



sau: 
 
“Người chơi chỉ được sử dụng driver có đầu 
gậy, được xác định bởi model và độ góc của 
mặt gậy, nằm trong “Danh sách các Đầu gậy Đủ 
Tiêu Chuẩn” mới nhất được R&A ban hành.” 
 
Ngoại lệ: Các đầu gậy driver sản xuất trước 
năm 1999 được miễn trừ khỏi điều kiện này. 
 
NGƯỜI CHƠI SẼ BỊ PHẠT NẾU MANG THEO, 
NHƯNG CHƯA THỰC HIỆN CÚ ĐÁNH, MỘT 
HAY NHIỀU GẬY KHÔNG ĐỦ TIÊU CHUẨN 
NHƯ SAU: 
Đấu trận: Tại thời điểm việc vi phạm được phát 
hiện, sau khi kết thúc hố, người vi phạm sẽ bị 
trừ một hố cho mỗi hố mà việc vi phạm đã xảy 
ra, nhưng tối đa chỉ trừ 2 hố cho cả vòng chơi. 

 
 
“Any driver the player carries must have a 
clubhead, identified by model and loft, that is 
named on the current List of Conforming Driver 
Heads issued by the R&A.  
 
Exception: A driver with a clubhead that was 
manufactured prior to 1999 is exempt from this 
condition.  
*PENALTY FOR CARRYING, BUT NOT 
MAKING STROKE WITH, CLUB OR CLUBS IN 
BREACH OF CONDITION: 
 
Match play - At the conclusion of the hole at 
which the breach is discovered, the state of the 
match is adjusted by deducting one hole for 
each hole at which a breach occurred; 
maximum deduction per round - Two holes.  
 

 
138-139-140 Stroke play – Two strokes for each hole at 

which any breach occurred; maximum penalty 
per round – Four strokes (two strokes at each of 
the first two holes at which any breach 
occurred). 
Match play or stroke play – If a breach is 
discovered between the play of two holes, it is 
deemed to have been discovered during play of 
the next hole, and the penalty must be applied 
accordingly. 
Bogey and par competitions – See Note 1 to 
Rule 32-1a. 
Stableford competitions – See Note 1 to Rule 
32-1b. 
 
*Any club or clubs carried in breach of this 
condition must be declared out of play by the 
player to his opponent in match play or his 
marker or a fellow-competitor in stroke play 
immediately upon discovery that a breach has 
occurred. If the player fails to do so, he is 
disqualified. 
PENALTY FOR MAKING STROKE WITH CLUB 
IN BREACH OF CONDITION: 
Disqualification. 
 
b. List of Conforming Golf Balls 
On its website (www.USGA.org) the USGA 
periodically issues a List of Conforming Golf 
Balls that lists balls that have been tested and 
found to conform with the Rules of Golf. If the 
Committee wishes to require players to play a 
model of golf ball on the List, the List should be 
made available and the following condition of 
competition used: 
“The ball the player plays must be named on the 



current List of Conforming Golf Balls issued by 
the USGA. 
 
PENALTY FOR BREACH OF CONDITION: 
Disqualification. 
 
c. One Ball Condition 
If it is desired to prohibit changing brands and 
models of golf balls during a stipulated round, 
the following condition is recommended: 
“Limitation on Balls Used During Round: (Note 
to Rule 5-1) 
(i) “One Ball” Condition 
During a stipulated round, the balls a player 
plays must be of the same brand and model as 
detailed by a single entry on the current List of 
Conforming Golf Balls. 
 
Note: If a ball of a different brand and/or model 
is dropped or placed it may be lifted, without 
penalty, and the player must then proceed by 
dropping or placing a proper ball (Rule 20-6). 
 
PENALTY FOR BREACH OF CONDITION: 
Match play – At the conclusion of the hole at 
which the breach is discovered, the state of the 
match is adjusted by deducting one hole for 
each hole at which a breach occurred; 
maximum deduction per round – Two holes. 
Stroke play – Two strokes for each hole at 
which any breach occurred; maximum penalty 
per round – Four strokes (two strokes at each of 
the first two holes at which any breach 
occurred). 
Bogey and Par competitions – See Note 1 to 
Rule 32-1a. 
Stableford competitions – See Note 1 to Rule 
32-1b. 
 
(ii) Procedure When Breach Discovered 
When a player discovers that he has played a 
ball in breach of this condition, he must 
abandon that ball before playing from the next 
teeing ground and complete the round with a 
proper ball; otherwise, the player is disqualified. 
If discovery is made during play of a hole and 
the player elects to substitute a proper ball 
before completing that hole, the player must 
place a proper ball on the spot where the ball 
played in breach of the condition lay. 
 
2. Caddie (Note to Rule 6-4) 
Rule 6-4 permits a player to use a caddie, 
provided he has only one caddie at any one 
time. However, there may be circumstances 
where a Committee may wish to prohibit 
caddies or restrict a player in his choice of 



caddie, e.g., professional golfer, sibling, parent, 
another player in the competition, etc. 
In such cases, the following wording is 
recommended: 
 
Use of Caddie Prohibited 
“A player is prohibited from using a caddie 
during the stipulated round.” 
 
Restriction on Who May Serve as Caddie 
“A player is prohibited from having 
___________ serve as his caddie during the 
stipulated round. 
 
PENALTY FOR BREACH OF CONDITION: 
Match play – At the conclusion of the hole at 
which the breach is discovered, the state of the 
match is adjusted by deducting one hole for 
each hole at which a breach occurred; 
maximum deduction per round – Two holes. 
Stroke play – Two strokes for each hole at 
which any breach occurred; maximum penalty 
per round – Four strokes (two strokes at each of 
the first two holes at which any breach 
occurred). 
Match play or stroke play – If a breach is 
discovered between the play of two holes, it is 
deemed to have been discovered during play of 
the next hole, and the penalty must be applied 
accordingly. 
Bogey and par competitions – See Note 1 to 
Rule 32-1a. 
Stableford competitions – See Note 1 to Rule 
32-1b. 
 
*A player having a caddie in breach of this 
condition must immediately upon discovery that 
a breach has occurred ensure that he conforms 
with this condition for the remainder of the 
stipulated round. Otherwise, the player is 
disqualified. 
 
3. Pace of Play (Note 2 to Rule 6-7) 
The Committee may establish pace of play 
guidelines to help prevent slow play, in 
accordance with Note 2 to Rule 6-7. 
 
4. Suspension of Play Due to a Dangerous 
Situation (Note to Rule 6-8b) 
As there have been many deaths and injuries 
from lightning on golf courses, all clubs and 
sponsors of golf competitions are urged to take 
precautions for the protection of persons against 
lightning. Attention is called to Rules 6-8 and 
33-2d. If the Committee desires to adopt the 
condition in the Note under Rule 6-8b, the 
following wording is recommended: 



 
“When play is suspended by the Committee for 
a dangerous situation, if the players in a match 
or group are between the play of two holes, they 
must not resume play until the Committee has 
ordered a resumption of play. If they are in the 
process of playing a hole, they must discontinue 
play immediately and not resume play until the 
Committee has ordered a resumption of play. If 
a player fails to discontinue play immediately, 
he is disqualified, unless circumstances warrant 
waiving the penalty as provided in Rule 33-7. 

Tín hiệu đình chỉ cuộc chơi do tình huống nguy 
hiểm sẽ là một hồi còi báo kéo dài.” 
 
 
Các tín hiệu sau đây thường được sử dụng và 
tất cả các Ủy ban được khuyến cáo nên thực 
hiện tương tự nhau: 
Ngưng Chơi Ngay lập tức: 1 hồi còi báo kéo 
dài.  
Ngừng Play: 3 tiếng còi báo liên tiếp và được 
lặp lại.  
Cuộc chơi bắt đầu trở lại: 2 tiếng còi báo ngắn 
và được lặp lại. 
 
5. Đánh tập 
a. Tổng quan 
Ủy ban có thể ra các quy định về đánh tập phù 
hợp với Lưu ý của Luật 7-1 , Ngoại lệ ( c ) của 
Luật 7-2 , Lýu ý 2 của Luật 7 và Luật 33-2c. 
 
 
b . Đánh tập giữa các hố (Lưu ý 2 của Luật 7) 
Nếu Ủy ban muốn ra quy định phù hợp với Lưu 
ý 2 của Luật 7-2, các từ ngữ sau đây được 
khuyên sử dụng: 
"Giữa 2 hố đang chơi, người chơi không được 
phép đánh bất kì một cú đánh tập nào trên hoặc 
gần với green của hố vừa chơi xong và cũng 
không được phép thử mặt green của hố vừa 
chơi xong bằng cách lăn bóng trên đó. 
XỬ PHẠT CHO VIỆC VI PHẠM LUẬT QUY 
ĐỊNH: 
Đấu đối kháng - thua lỗ kế tiếp. 
Đấu gậy - phạt 2 gậy cho lỗ kế tiếp. 
Đấu đối kháng hoặc đấu gậy: trong trường hợp 
vi phạm xảy ra ở lỗ cuối cùng của vòng đấu 
đang chơi, người chơi sẽ chịu phạt cho lỗ cuối 
cùng đó. 
 
6. Lời khuyên trong thi đấu đồng đội (Lưu ý 
của Luật 8) 
Nếu Ủy ban muốn ra quy định phù hợp với Lưu 
ý của Luật 8, cách dùng từ sau đây được 
khuyên sử dụng: 
“Theo Lưu ý của Luật 8 trong Luật golf, mỗi đội 

“The signal for suspending play due to a 
dangerous situation will be a prolonged note of 
the siren.”  
 
The following signals are generally used and it 
is recommended that all Committees do 
similarly:  
Discontinue Play Immediately: One prolonged 
note of siren.  
Discontinue Play: Three consecutive notes of 
siren, repeated.  
Resume Play: Two short notes of siren, 
repeated.  
 
5.Practice  
a.General  
The Committee may make regulations 
governing practice in accordance with the Note 
to Rule 7-1, Exception (c) to Rule 7-2, Note 2 to 
Rule 7 and Rule 33-2c.  
 
b. Practice Between Holes (Note 2 to Rule 7) 
 
If the Committee wishes to act in accordance 
with Note 2 to Rule 7-2, the following wording is 
recommended:  
“Between the play of two holes, a player must 
not make any practice stroke on or near the 
putting green of the hole last played and must 
not test the surface of the putting green of the 
hole last played by rolling a ball.  
PENALTY FOR BREACH OF CONDITION: 
Match play - Loss of next hole.  
Stroke play - Two strokes at the next hole. 
Match play or stroke play - In the case of a 
breach at the last hole of the stipulated round, 
the player incurs the penalty at that hole.”  
 
 
6. Advice in Team Competitions (Note to 
Rule 8)  
If the Committee wishes to act in accordance 
with the Note under Rule 8, the following 
wording is recommended:  
“In accordance with the Note to Rule 8 of the 



có thể chỉ định một người (ngoài những người 
được phép nhận câu hỏi xin lời khuyên theo 
quy định trong Luật trên) có thể cho lời khuyên 
đến các thành viên của đội. Người đó (nếu cần 
phải thêm bất kỳ hạn chế gì về người được chỉ 
định này thì có thể thêm các hạn chế đó ở đây) 
bắt buộc phải được định rõ với Ủy ban trước khi 
cho lời khuyên. 
 
7. Hố mới (Lưu ý cho Luật 33-2b) 
Ủy ban có thể quy định, dựa theo Lưu ý của 
Luật 33-2b, rằng các hố và khu vực phát bóng 
có thể được đặt tình huống khác nhau mỗi 
ngày, đối với một vòng đấu kéo dài hơn một 
ngày. 
 
8. Di chuyển 
Nếu muốn yêu cầu người chơi phải đi bộ trong 
một vòng đấu, điều kiện quy định sau đây được 
khuyên dùng: 
“Người chơi không được phép sử dụng bất kỳ 
dạng phương tiện vận chuyển nào trong suốt 
vòng đấu quy định trừ khi được Uỷ ban chấp 
thuận. 
XỬ PHẠT CHO VIỆC VI PHẠM QUY ĐỊNH: 
Đấu đối kháng - tại điểm kết thúc của lỗ phát 
hiện việc vi phạm, điểm số trận đấu được điều 
chỉnh bằng cách trừ một điểm thắng lỗ cho mỗi 
lỗ xảy ra vi phạm; điểm bị trừ đối đa cho mỗi 
vòng đấu - Hai điểm thắng lỗ. 
Đấu gậy - Hai gậy phạt cho mỗi lỗ có vi phạm 
xảy ra; mức phạt tối đa cho một vòng đấu - Bốn 
gậy (hai gậy phạt mỗi lỗ cho hai lỗ đầu tiên xảy 
ra vi phạm). 
Đấu đối kháng hoặc đấu gậy - Nếu vi phạm 
được phát hiện giữa hai lỗ đang chơi, thì xem 
như vi phạm này được phát hiện khi đang chơi 
lỗ kế tiếp, và hình phạt phải được áp dụng theo 
đó. 
Thi đấu bogey và par - Xem Lưu ý I của Luật 
32-1a. 
Thi đấu Stableford - Xem Lưu ý I của Luật 32-
1b. 
* Việc sử dụng các cách di chuyển không được 
cho phép phải được ngưng ngay lập tức sau khi 
phát hiện vi phạm. Nếu không người chơi sẽ bị 
loại. 
 
9. Chống thuốc kích thích (Chống doping) 
Ủy ban có thể yêu cầu người chơi tuân theo các 
quy định chống thuốc kích thích trong quy định 
thi đấu. 
 
10. Cách quyết định kết quả hoà 
Trong cả đấu đối kháng và đấu gậy, một kết 
quả hoà có thể được chấp nhận. Tuy nhiên, nếu 
cần có người thắng cuộc duy nhất, Uỷ ban 

Rules of Golf, each team may appoint one 
person (in addition to the persons from whom 
advice may be asked under that Rule) who may 
give advice to members of that team. Such 
person (if it is desired to insert any restriction on 
who may be nominated insert such restriction 
here) must be identified to the Committee 
before giving advice.”  
 
7. New Holes (Note to Rule 33-2b)  
The Committee may provide, in accordance with 
the Note to Rule 33-2b, that the holes and 
teeing grounds for a single round of a 
competition being held on more than one day 
may be differently situated on each day.  
 
8. Transportation  
If it is desired to require players to walk in a 
competition, the following condition is 
recommended:  
“Players must not ride on any form of 
transportation during a stipulated round unless 
authorised by the Committee.  
 
*PENALTY FOR BREACH OF CONDITION: 
Match play - At the conclusion of the hole at 
which the breach is discovered, the state of the 
match is adjusted by deducting one hole for 
each hole at which a breach occurred; 
maximum deduction per round - Two holes. 
Stroke play - Two strokes for each hole at which 
any breach occurred; maximum penalty per 
round - Four strokes (two strokes at each of the 
first two holes at which any breach occurred).  
Match play or stroke play - If a breach is 
discovered between the play of two holes, it is 
deemed to have been discovered during play of 
the next hole, and the penalty must be applied 
accordingly.  
Bogey and par competitions - See Note 1 to 
Rule 32-1a.  
Stableford competitions - See Note 1 to Rule 
32-1b.  
*Use of any unauthorised form of transportation 
must be discontinued immediately upon 
discovery that a breach has occurred. 
Otherwise, the player is disqualified.”  
 
9. Anti-Doping  
The Committee may require, in the conditions of 
competition, that players comply with an anti-
doping policy  
 
10. How to Decide Ties  
In both match play and stroke play, a tie can be 
an acceptable result. However, when it is 
desired to have a sole winner, the Committee 



được quyền quy định cách thức và khi nào 
quyết định kết quả hoà. Quyết định nên được 
công bố trước. 
R&A khuyên như sau: 
Đấu đối kháng 
Trận đấu đối kháng kết thúc hoà nên được đấu 
loại nhanh (play-off) từng hố một cho đến khi có 
một bên thắng hố. Đấu loại nhanh nên được bắt 
đầu tại lỗ bắt đầu trận đấu. Trong thi đấu chấp 
gậy (handicap match), số gậy chấp nên được 
chấp nhận tương tự như vòng đấu quy định. 
Đấu gậy 
(a) Khi có kết quả hoà trong cuộc thi đấu gậy 
không chấp điểm, nên tổ chức đấu loại nhanh. 
Đấu loại nhanh có thể được đấu trên 18 hố 
hoặc ít hơn tuỳ theo quyết định cụ thể của Uỷ 
ban. Nếu việc này không khả thi hoặc kết quả 
vẫn hoà thì nên tổ chức đấu loại nhanh từng lỗ. 
(b) Khi có kết quả hoà trong cuộc thi đấu gậy có 
chấp điểm, nên tổ chức đấu loại nhanh có điểm 
chấp. Đấu loại nhanh có thể được đấu trên 18 
hố hoặc ít hơn tuỳ theo quyết định cụ thể của 
Uỷ ban. Vòng thi đấu nhanh này nên được thực 
hiện với ít nhất ba hố. 
 
Trong các cuộc đấu không có bảng phân bổ 
điểm chấp (handicap index) thích hợp, nếu đấu 
loại nhanh ít hơn 18 hố, tỷ lệ phần trăm của 18 
hố chơi cần được áp dụng cho điểm chấp của 
người chơi để xác định điểm chấp cho các cuộc 
đấu loại nhanh của họ. Số lẻ của điểm chấp gậy 
lẻ nếu bằng hoặc lớn hơn nửa gậy thì nên được 
tính làm tròn một gậy, và nếu số lẻ thấp hơn 
nửa gậy nên được bỏ qua (làm tròn xuống). 
 
Trong các cuộc đấu có bảng điểm chấp thích 
hợp, như các cuộc đấu gậy bốn bóng (four-
ball), bogey, par và Stableford, điểm chấp gậy 
nên được xác định từ số điểm chấp chỉ định 
ban đầu cho cuộc đấu bằng cách sử dụng bảng 
phân bổ điểm chấp. 

has the authority, under Rule 33-6, to determine 
how and when a tie is decided. The decision 
should be published in advance.  
The R&A recommends:  
Match Play  
A match that ends all square should be played 
off hole by hole until one side wins a hole. The 
play-off should start on the hole where the 
match began. In a handicap match, handicap 
strokes should be allowed as in the stipulated 
round  
Stroke Play  
(a) In the event of a tie in a scratch stroke play 
competition, a play-off is recommended. The 
play-off may be over 18 holes or a smaller 
number of holes as specified by the Committee. 
If that is not feasible or there is still a tie, a hole-
by-hole play-off is recommended.  
(b) In the event of a tie in a handicap stroke play 
competition, a play-off with handicaps is 
recommended. The play-off may be over 18 
holes or a smaller number of holes as specified 
by the Committee. It is recommended that any 
such play-off consist of at least three holes.  
 
In competitions where the handicap stroke 
allocation table is not relevant, if the play-off is 
less than 18 holes, the percentage of 18 holes 
played should be applied to the players’ 
handicaps to determine their play-off handicaps. 
Handicap stroke fractions of one half stroke or 
more should count as a full stroke and any 
lesser fraction should be disregarded.  
 
 
In competitions where the handicap stroke table 
is relevant, such as four-ball stroke play and 
bogey, par and Stableford competitions, 
handicap strokes should be taken as they were 
assigned for the competition using the players’ 
respective stroke allocation table(s) 

 
144-145 (c) If a play-off of any type is not feasible, 

matching score cards is recommended. The 
method of matching cards should be announced 
in advance and should also provide what will 
happen if this procedure does not produce a 
winner. An acceptable method of matching 
cards is to determine the winner on the basis of 
the best score for the last nine holes. If the tying 
players have the same score for the last nine, 
determine the winner on the basis of the last six 
holes, last three holes and finally the 18th hole. 
If this method is used in a competition with a 
multiple tee start, it is recommended that the 
“last nine holes, last six holes, etc.” is 
considered to be holes 10-18, 13-18, etc. 



 
For competitions where the handicap stroke 
table is not relevant, such as individual stroke 
play, if the last nine, last six, last three holes 
scenario is used, one-half, one-third, one-sixth, 
etc. of the handicaps should be deducted from 
the score for those holes. In terms of the use of 
fractions in such deductions, the Committee 
should act in accordance with the 
recommendations of the relevant handicapping 
authority. 
In competitions where the handicap stroke table 
is relevant, such as four-ball stroke play and 
bogey, par and Stableford competitions, 
handicap strokes should be taken as they were 
assigned for the competition, using the players’ 
respective stroke allocation table(s). 
 
11. Draw for Match Play 
Although the draw for match play may be 
completely blind or certain players may be 
distributed through different quarters or eighths, 
the General Numerical Draw is recommended if 
matches are determined by a qualifying round. 
General Numerical Draw For purposes of 
determining places in the draw, ties in qualifying 
rounds other than those for the last qualifying 
place are decided by the order in which scores 
are returned, with the first score to be returned 
receiving the lowest available number, etc. If it 
is impossible to determine the order in which 
scores are returned, ties are determined by a 
blind draw. 
 

UPPER 
HALF  

LOWER 
HALF 

UPPER 
HALF  

LOWER 
HALF 

64 QUALIFIERS 32 QUALIFIERS 
1 vs. 64 2 vs. 63 1 vs. 32  2 vs. 31 

32 vs. 33 31 vs. 34 16 vs. 17  15 vs. 18 
16 vs. 49  15 vs. 50 8 vs. 25  7 vs. 26 
17 vs. 48  18 vs. 47 9 vs. 24  10 vs. 23 
8 vs. 57  7 vs. 58 4 vs. 29  3 vs. 30 

25 vs. 40  26 vs. 39 13 vs. 20  14 vs. 19 
9 vs. 56  10 vs. 55 5 vs. 28  6 vs. 27 

24 vs. 41  23 vs. 42 12 vs. 21  11 vs. 22 
4 vs. 61  3 vs. 62 16 QUALIFIERS 

29 vs. 36  30 vs. 35 1 vs. 16  2 vs.15 
13 vs. 52  14 vs. 51 8 vs. 9  7 vs.10 
20 vs. 45  19 vs. 46 4 vs. 13  3 vs.14 
5 vs. 60  6 vs. 59 5 vs. 12  6 vs. 11 

28 vs. 37  27 vs. 38 8 QUALIFIERS 
12 vs. 53  11 vs. 54 1 vs. 8  2 vs. 7 
21 vs. 44  22 vs. 43 4 vs. 5  3 vs. 6 

 

 
 



Phụ lục II, III và IV Appendices II, III and IV  

 
Định nghĩa 
 
R&Anắm giữ, tại bất cứ thời điểm nào, quyền 
thay đổi các Luậtliên quan đến gậy, bóng, thiết 
bị và các dụng cụ, tạo ra hoặc thay đổi cách 
diễn giải các vấn đề liên quan đến các Luật này. 
Cần cập nhật thông tin, liên hệ R&A hoặc truy 
cập www.randa.org/equipmentrules. 
 
Bất cứ thiết kế gậy, bóng, thiết bị hoặc dụng cụ 
nào không có trong các Luật, màđi ngược lại 
với mục đích và ý nghĩa của các Luật hoặc thay 
đổi đáng kể bản chất của trò chơi thì sẽ được 
R&A phân xử. 
Kích thước và giới hạn bao hàm trong Phụ lục 
II, III, IV được tính theo các đơn vị tương thích 
với nhau. Việc chuyển đổi đo lường hệ anh/hệ 
mét được tính toán theo tỷ lệ 1 inch = 25.4mm. 
All defined terms are in italics and are listed 
alphabetically in the Definitions section - see 
pages 22-35.  
 

 
Definitions  
 
The R&A reserves the right, at any time, to 
change the Rules relating to clubs, balls, 
devices and other equipment and make or 
change the interpretations relating to these 
Rules. For up to date information, please 
contact the R&A or refer to 
www.randa.org/equipmentrules.  
Any design in a club, ball, device or other 
equipment that is not covered by the Rules, 
which is contrary to the purpose and intent of 
the Rules or that might significantly change the 
nature of the game, will be ruled on by the R&A.  
The dimensions and limits contained in 
Appendices II, III and IV are given in the units 
by which conformance is determined. An 
equivalent imperial/metric conversion is also 
referenced for information, calculated using a 
conversion rate of 1 inch = 25.4 mm.  
 

 

Phụ lục II - Thiết kế gậy Appendix II - Design of Clubs 

 
Người chơi nếu nghi ngờ tính hợp chuẩn của 
gậy thì nên tham vấn với R&A. 
Nhà sản xuất nên đệ trình lên R&A mẫu gậy sẽ 
sản xuất để đánh giá xem có hợp chuẩn với 
cácLuật hay không. Mẫu đệ trình sẽ trở thành 
tài sản của R&A cho mục đích tham khảo. Nếu 
nhà sản xuất không đệ trình mẫu, hoặc có đệ 
trình mẫu, nhưng lại không chờ xét duyệt trước 
khi sản xuất hoặc/và tiếp thị các sản phẩm gậy 
thì họ có thể phải chịu ro khi mẫu gậybị phán 
quyết không tương thích các yêu cầu về Luật. 
Các phần sau quy định các quy tắc tổng quát 
dành cho việc thiết kế gậy, cùng với các chỉ tiêu 
kỹ thuật và các diễn giải liên quan. Các thông 
tin cụ thể liên quan đến các quy tắc và các diễn 
giải chi tiết hơn được cung cấp trong tài liệu 
"Hướng dẫn về luật của gậy và bóng" 
Để gậy, hay một phần của gậy, đáp ứng chỉ tiêu 
kỹ thuật của Luật, thì nó phải được thiết kế và 
sản xuất tuân thủ các định hướng về đáp ứng 
chỉ tiêu kỹ thuật đó. 
 
 
1. Gậy 
 

 
A player in doubt as to the conformity of a club 
should consult the R&A.  
A manufacturer should submit to the R&A a 
sample of a club to be manufactured for a ruling 
as to whether the club conforms with the 
Rules.The sample becomes the property of the 
R&A for reference purposes. If a manufacturer 
fails to submit a sample or, having submitted a 
sample, fails to await a ruling before 
manufacturing and/or marketing the club, the 
manufacturer assumes the risk of a ruling that 
the club does not conform with the Rules.  
The following paragraphs prescribe general 
regulations for the design of clubs, together with 
specifications and interpretations. Further 
information relating to these regulations and 
their proper interpretation is provided in “A 
Guide to the Rules on Clubs and Balls”.  
Where a club, or part of a club, is required to 
meet a specification within the Rules, it must be 
designed and manufactured with the intention of 
meeting that specification.  
 
1. Clubs  
 



a. Tổng quát  
Gậy là một dụng cụ được thiết kế để đánh bóng 
và nói chung có 3 dạng: gậy gỗ, gậy sắt và gậy 
gạt, chúng khác nhau về hình dạng và công 
dụng. Gậy gạt là gậy có độ ngửa mặt gậy không 
vượt quá 10 độ mục đích chính là để dùng gạt 
bóng trên green. 
Gậy phải không được khác về căn bản với các 
dạng và cách làm thông lệ truyền thống. Gậy 
phải bao gồm thân gậy và đầu gậy, nó cũng có 
thể có các chất liệu lắp thêm vào thân gậy để 
người chơi có thể giữ gậy chắc chắn (xem 3 
dưới đây). Tất cả các cấu phần của gậy phải 
được gắn chắc chắn với nhau thành một khối, 
và nó không được có các phụ tùng bên ngoài. 
Ngoại lệ có thể được áp dụng cho các phụ tùng 
lắp thêm mà không ảnh hưởng đến đặc tính của 
gậy.  
 
b. Điều chỉnh  
Tất cả các gậy có thể kết hợp thêm các tính 
năng điều chỉnh trọng lượng. Các dạng thức 
điều chỉnh khác có thể cũng được cho phép 
dựa trên đánh giá của R&A.Các yêu cầu dưới 
đây dùng cho tất cả các phương pháp điều 
chỉnh có thể được phép: 
(i) Sự điều chỉnh không được chế tạo quá đơn 
giản dễ dàng; 
(ii) Các cấu phần có thể điều chỉnh được phải 
được lắp chắc chắn và không có khả năng nào 
để nó có thể lỏng ra trong thời gian một round 
đánh;  
(iii) Toàn bộ cách thức điều chỉnh phải tuân thủ 
các Luật. Trong một vòng đấu thông thường, 
đặc điểm sử dụng của gậy không được thay đổi 
một cách có chủ đích bằng việc điều chỉnh hay 
bằng bất cứ cách thức nào khác (xem Luật 4-
2a)  
 
c. Chiều dài  
Chiều dài tổng cộng của gậy phải tối thiểu 18 
inches (0,457 m) và không vượt quá 48 inches 
(1,219 m) ngoại trừ gậy gạt. 
Đối với gậy gỗ và gậy sắt, việc đo chiều dài dựa 
trên phương pháp đặt gậy nằm ngang với đế 
đầu gậy sát vào mặt phẳng nghiêng 60 độ như 
trong Fig. I. Chiều dài sẽ được tính từ điểm giao 
mặt cắt hai mặt phẳng đến đỉnh cán gậy. Đối 
với gậy gạt, chiều dài được tính từ đỉnh cán gậy 
dọc theo thân gậy hoặc đường thẳng kéo dài 
của thân gậy đến đế đầu gậy.  
 
 
 
 
 

a. General 
A club is an implement designed to be used for 
striking the ball and generally comes in three 
forms: woods, irons and putters distinguished by 
shapeand intended use. A putter is a club with a 
loft not exceeding ten degrees designed 
primarily for use on the putting green.  
The club must not be substantially different from 
the traditional and customary form and make. 
The club must be composed of a shaft and a 
head and it may also have material added to the 
shaft to enable the player to obtain a firm hold 
(see 3 below). All parts of the club must be 
fixedso that the club is one unit, and it must 
have no external attachments. Exceptions may 
be made for attachments that do not affect the 
performance of the club.  
 
 
b. Adjustability 
All clubs may incorporate features for weight 
adjustment. Other forms of adjustability may 
also be permitted upon evaluation by the R&A. 
The following requirements apply to all 
permissible methods of adjustment:  
 
(i) the adjustment cannot be readily made;  
 
(ii) all adjustable parts are firmly fixed and there 
is no reasonable likelihood of them working 
loose during a round; and  
 
(iii) all configurations of adjustment conform with 
the Rules. During a stipulated round, the playing 
characteristics of a club must not be purposely 
changed by adjustment or by any other means 
(see Rule 4-2a).  
 
 
c. Length  
The overall length of the club must be at least 
18 inches (0.457 m) and, except for putters, 
must not exceed 48 inches (1.219 m).  
For woods and irons, the measurement of 
length is taken when the club is lying on a 
horizontal plane and the sole is set against a 60 
degree plane as shown in Fig. I. The length is 
defined as the distance from the point of the 
intersection between the two planes to the top 
of the grip. For putters, the measurement of 
length is taken from the top of the grip along the 
axis of the shaft or a straight line extension of it 
to the sole of the club. 
 

   



 Fig.I 

 
    60º 

 
d. Yêu cầu căn chỉnh  
Khi gậy được đặt trong tư thế sẵn sàng thân 
gậy phải căn như sau: 
(i) hình chiếu phần thẳng của thân gậy lên mặt 
phẳng đứng đi qua mũi và gốc đầu gậy phải tối 
thiểu nghiêng 10 độ so với phương thẳng đứng 
(xem Fig.II). Nếu thiết kế thổng thể của gậy như 
vậy thì người chơi sẽ dễ dàng sử dụng gậy theo 
phương thẳng đứng hoặc phương gần thẳng 
đứng, thân gậy có thể được yêu cầu góc 
nghiêng này tối đa đến 25 độ. 

d. Alignment 
When the club is in its normal address position 
the shaft must be so aligned that:  
(i) the projection of the straight partof the shaft 
on to the vertical plane through the toe and heel 
must diverge from the vertical by at least 10 
degrees (see Fig. II). If the overall design of the 
club is such that the player can effectively use 
the club in a vertical or close-to-vertical position, 
the shaft may be required to diverge from the 
vertical in this plane by as much as 25 degrees;  

 
Fig. II 

 
(ii) Hình chiếu của phần thẳng thân gậy trên mặt 
thẳng đứng đi qua đường gạt bóng dự kiến 
không lớn hơn 20 độ về phía trước hay 10 độ 
về sau (xem Fig.III). 
 

(ii) the projection of the straight part of the shaft 
on to the vertical plane along the intended line 
of play must not diverge from the vertical by 
more than 20 degrees forwards or 10 degrees 
backwards (see Fig. III). 

 
 

Ngoại trừ gậy gạt, tất cả phần gốc gậy phải nằm Except for putters, all of the heel portion of the 



trong khoảng 0.625 inches (15,88 mm) của mặt 
phẳng chứa trục của phần thẳng của thân gậy 
và đường mục tiêu đánh dự kiến (theo phương 
ngang) (xem Fig.IV) 
 

club must lie within 0.625 inches (15.88 mm) of 
the plane containing the axis of the straight part 
of the shaft and the intended (horizontal) line of 
play (see Fig. IV).  

 

 
 
 

2. Thân gậy 
a. Độ thẳng  
Thân gậy phải thẳng từ đỉnh grip đến điểm 
không xa hơn 5 inches tính từ đế gậy, đo từ 
điểm thân gậy bắt đầu cong dọc theo trục 
đường đoạn cong của thân đến cổ và/hoặc hốc 
gắn thân gậy (Fig.V). 
 

2. Shaft 
a. Straightness  
The shaft must be straight from the top of the 
grip to a point not more than5 inches (127 mm) 
above the sole, measured from the point where 
the shaft ceases to be straight along the axis of 
the bent part of the shaft and the neck and/or 
socket (see Fig. V).  
 

 

 
 

 
b. Đặc tính bẻ cong và xoắn 
Tại bất cứ điểm nào dọc trục dài, thân gậy phải: 
(i) cong theo kiểu độ cong là tương đương bất 

 
b. Bending and Twisting Properties  
At any point along its length, the shaft must:  
(i) bend in such a way that the deflection is the 



kể thân gậy quay kiểu gì theo trục dọc; và 
(ii) Xoắn cũng với một độ tương đương theo cả 
hai chiều. 
 
 
c. Các phụ kiện gắn thêm vào đầu gậy  
Thân gậy phải được gắn vào đầu gậy phía gót 
đầu gậy trực tiếp hoặc gián tiếp qua các cổ 
thẳng và/hoặc khớp trung gian. Chiều dài từ 
đỉnh cổ và/hoặc khớp nối đến bế gậy không 
được vượt quá 5 inches (127 mm), đo dọc theo 
trục, men theo khúc cong, của cổ và/hoặc khớp 
nối trung gian. (xem Fig. VI). 
Ngoại lệ cho gậy gạt: Thân gậy hoặc cổ hoặc 
khớp trung gian của gậy gạt có thể được gắn 
vào bất cứ vị trí nào của đầu gậy gạt.  

same regardless of how the shaft is rotated 
about its longitudinal axis; and 
(ii) twist the same amount in both directions. 
 
 
c. Attachment to Clubhead  
The shaft must be attached to the clubhead at 
the heel either directly or througha single plain 
neck and/or socket. The length fromthe top of 
the neck and/or socket to the sole of the club 
must not exceed 5 inches (127 mm), measured 
along the axis of, and following any bend in, the 
neck and/or socket (see Fig. VI).  
Exception for Putters: The shaft or neck or 
socket of a putter may be fixed at any point in 
the head.  

 

 
 

3. Cán gậy (xem Fig.VII) 
Cán gậy làm bằng các vật liệu giúp cho người 
chơi có thể cầm nắm gậy chắc chắn hơn. Cán 
gậy phải được gắn chặt với thân gậy, theo dạng 
thẳng, phải kéo dài đến hết thân gậy và không 
được tạo gờ bám cho bất kỳ phần nào trên bàn 
tay. Nếu không gắn thêm bất cứ vật liệu nào thì 
phần thân gậy thiết kế để người chơi cầm phải 
được xem như là cán gậy. 

3. Grip (see Fig. VII)  
The grip consists of material added to the shaft 
to enable the player to obtain a firm hold. The 
grip must be fixed to the shaft, must be straight 
and plain in form, must extend to the end of the 
shaft and must not be moulded for any part of 
the hands. If no material is added, that portion 
of the shaft designed to be held by the player 
must be considered the grip.  



 
(i) Cho các loại gậy không phải gậy gạt thì cán 
phải có mặt cắt dạng tròn, ngoài ra cho phép 
kết hợp loại cán gậy có gân gồ lên nhẹ, thẳng 
và liên tục dọc theo chiều dài cán gậy và những 
rãnh nhỏ xoáy trôn ốc cũng được cho phép làm 
với các loại cán gậy bọc kín và loại sao chép 
của loại bọc kín. 
 
(ii) Cán gậy gạt có thể dùng loại mặt cắt không 
hình tròn,với điều kiện là mặt cắt không có phần 
bị lõm mà có dạng đối xứng và giữ nguyên tỉ lệ 
h ́nh dạng t ổng thể suốt  chi ều dài  của cán gậy 
(xem mục (v) phía dưới).  
 
 (iii) Cán gậy có thể được chuốt nhỏ nhưng phải 
không tạo ra chỗ phình to và chỗ eo vào. 
Đường kính tiết diện chỗ lớn nhất theo mọi 
hướng khong được vượt quá 1.75 inches 
(44,45 mm). 
 
(iv) Đối với các loại gậy, không bao gồm gậy 
gạt, trục của cán gậy phải trùng với trục của 
thân gậy. 
 
(v) Gậy gạt có thể có 2 cán gậy miễn làm mỗi 
cán đều có mặt cắt hình tròn, trục của cán trùng 
với trục của thân gậy, và hai cách nhau tối thiểu 
1,5 inches (38,1 mm). 
 
 
4. Đầu gậy 
a. Plain in Shape 
Đầu gậy về tổng thể phải có hình dạng đơn 
giản. Các cấu phần phải cứng, có cấu trúc tự 
nhiên và theo chức năng. Đầu gậy hay cấu 
phần của nó phải không được thiết kế giống với 

(i) For clubs other than putters the grip mustbe 
circular in cross- section, except that a 
continuous, straight, slightly raised rib may be 
incorporated along the full length of the grip, 
and a slightly indented spiral is permitted on a 
wrapped grip or a replica of one. 
 
 
(ii) A putter grip may have a non-circular cross-
section, provided the cross- section has no 
concavity, is symmetrical and remains generally 
similar throughout the length of the grip. (See 
Clause (v) overleaf). 
 
 (iii) The grip may be tapered but must not have 
any bulge or waist. Its cross- sectional 
dimensions measured in any direction must not 
exceed 1.75 inches (44.45 mm).  
 
 
(iv) For clubs other than putters the axis of the 
grip must coincide with the axis of the shaft. 
 
 
(v) A putter may have two grips provided each is 
circular in cross-section, the axis of each 
coincides with the axis of the shaft, and they are 
separated by at least 1.5 inches (38.1 mm). 
 
 
4. Clubhead 
a. Plain in Shape 
The clubhead must be generally plain in shape. 
All parts must be rigid, structural in nature and 
functional. The clubhead or its parts must not be 
designed to resemble any other object. It is not 



bất kỳ đồ vật nào khác. Không thể nào định 
nghĩa sự đơn giản một cách chính xác và toàn 
diện. Tuy nhiên, có thể liệt kê ra một vài (và 
không chỉ giới hạn trong số đó) đặc điểm sẽ bị 
cho là vi phạm yêu cầu và do đó không được 
phép đưa vào thiết kế: 
 
(i) Tất cả các gậy 
• lỗ xuyên qua mặt gậy;  
• lỗ xuyên đầu gậy (ngoại lệ cho gậy gạt và 

gậy sắt khoang rỗng phía sau đầu gậy);  
 

• đặc điểm dành cho mục đích thoả mãn tiêu 
chuẩn về kích thước????;  

• đặc điểm mở rộng phía trong hoặc phía 
trước mặt gậy;  

• đặc điểm mở rộng đáng kể phía trên đường 
đỉnh của đầu gậy;  

• các đường gân phía trong hoặc rãnh phía 
trên đầu gậy mà mở rộng vào trong mặt 
gậy (có thể có ngoại lệ cho gậy gạt); và  

• thiết bị điện tử hoặc quang học. 
(ii) Gậy gỗ và gậy sắt 
• tất cả đăc điểm liệt kê phần (i) ở trên;  
• khoang rỗng viền ngoài của gốc và/hoặc 

mũi đầu gậy mà có thể nhìn thấy từ trên 
xuống;  

• khoang rỗng nhiều hoặc quá lớn ở viền 
ngoài phía sau đầu gậy mà có thể nhìn thấy 
từ trên xuống;  

• các vật liệu trong suốt gắn vào đầu gậy với 
mục đích tạo ra sự phù hợp cho một đặc 
điểm mà nếu không sẽ không được phép; 
và 

• các đặc điểm mở rộng về phía viền ngoài 
của đầu gậy khi nhìn từ trên xuống. 

 
b. Kích thước, Thể tích, và mô-men quán tính  
(i) Gậy gỗ  
Khi để gậy đứng trong tư thế thân gậy nghiêng 
60 độ, kích thước đầu gậy phải thoả mãn điều 
kiện sau:  
• khoảng cách gốc đến mũi của đầu gậy lớn 

hơn khoảng cách từ mặt đến lưng gậy;   
• khoảng cách gốc đến mũi của đầu 

gậykhông lớn hơn 5 inches (127 mm); và 
• Khoảng cách từ đế đến đỉnh đầu gậy, bao 

gồm tất cả các chi tiết, không lớn hơn 2,8 
inches (71,12 mm). 

 
 
 
Những kích thước này được đo trên trục ngang 
giữa các hình chiếu đứng của các điểm ngoài 
cùng của: 
• gốc và mũi; và  

practicable to define plain in shape precisely 
and comprehensively. However, features that 
are deemed to be in breach of this requirement 
and are therefore not permitted include, but are 
not limited to:  
 
 
(i) All Clubs  
• holes through the face;  
• holes through the head (some exceptions 

may be made for putters and cavity back 
irons);  

• features that are for the purpose of meeting 
dimensional specifications;  

• features that extend into or ahead of the 
face;  

• features that extend significantly above the 
top line of the head;  

• furrows in or runners on the head that 
extend into the face (some exceptions may 
be made for putters); and  

• optical or electronic devices.  
(ii) Woods and Irons  
• all features listed in (i) above;  
• cavities in the outline of the heel and/or the 

toe of the head that can be viewed from 
above;  

• severe or multiple cavities in the outline of 
the back of the head that can be viewed 
from above;  

• transparent material added to the head with 
the intention of rendering conforming a 
feature that is not otherwise permitted; and  

• features that extend beyond the outline of 
the head when viewed from above.  

 
 
b. Dimensions, Volume and Moment of Inertia 
(i) Woods 
When the club is in a 60 degree lie angle, the 
dimensions of the clubhead must be such that:  
• the distance from the heel to the toe of the 

clubhead is greater than the distance from 
the face to the back; 

• the distance from the heel to the toe of the 
clubhead is not greater than 5 inches (127 
mm); and 

• the distance from the sole to the crown of 
the clubhead, including any permitted 
features, is not greater than 2.8 inches 
(71.12 mm). 

 
These dimensions are measured on horizontal 
lines between vertical projections of the 
outermost points of:  
• the heel and the toe; and  



• mặt và lưng (xem Fig. VIII, kích thước A); 
 

và đo trên trục đứng giữa hình chiếu ngang 
giữa các điểm xa nhất của đế và đỉnh (xem Fig. 
VIII, kích thước B). Nếu điểm xa nhất của gốc 
khó xác định, If the outermost point of the heel 
is not clearly defined, chấp nhận tính gốc tại 
khoảng cách bằng độ cao 0,875 inches (22,23 
mm) trên mặt phẳng nằm ngang mà đầu gậy 
đặt lên đó (xem Fig. VIII, kích thước C). 
 
Thể tích của đầu gậy không được vượt quá 460 
xăng-ti-mét khối (28,06 inches khối), sai số cho 
phép là 10 xăng-ti-met khối (0,61 inches khối).  
 
Khi đặt gậy trong tư thế thân gậy nghiêng 60 
độ, các thành phần mô-men quán tính quanh 
trục đứng qua trọng tâm đầu gậy không được 
vượt quá 5900 g cm2(32.259 oz in2), với sai 
sốđo là100 g cm2(0.547 oz in2). 
 

• the face and the back (see Fig. VIII, 
dimension A);  

and on vertical lines between the horizontal 
projections of the outermost points of the sole 
and the crown (see Fig. VIII, dimension B). If the 
outermost point of the heel is not clearly 
defined, it is deemed to be 0.875 inches (22.23 
mm) above the horizontal plane on which the 
club is lying (see Fig. VIII, dimension C).  
 
 
The volume of the clubhead must not exceed 
460 cubic centimetres (28.06 cubic inches), plus 
a tolerance of 10 cubic centimetres (0.61 cubic 
inches).  
When the club is in a 60 degree lie angle, the 
moment of inertia component around the 
vertical axis through the clubhead’s centre of 
gravity must not exceed 5900 g cm2 (32.259 oz 
in2), plus a test tolerance of 100 g cm2(0.547 oz 
in2).  

 

 
 

(ii) Gậy sắt  
Khi đầu gậy đặt trên vị trí chuẩn bị sẵn sàng, 
các kích thước của đầu gậy phải thoả mãn 
khoảng cách từ gốc đến mũi lớn hơn khoảng 
cách từ mặt đến lưng. 
 
 
(iii) Gậy gạt (xem Fig. IX) 
Khi đặt gậy trong tư thế sẵn sàng, kích thước 
đầu gậy phải thoả măn điều kiện sau: 
 
• khoảng cách từ gốc đến mũi lớn hơn 

khoảng cách từ mặt đến lưng;  
 

• khoảng cách từ gốc đến mũinhỏ hơn hoặc 
bằng 7 inches (177.8 mm);  

• \ 
• khoảng cách từ gốc đến mũi của mặt gậy 

lớn hơn hoặc bằng 2/3 khoảng cách từ mặt 
đến lưng của đầu gậy;  

 
• khoảng cách từ gốc đến mũi của mặt gậy 

lớn hơn hoặc bằng 1/2 khoảng cách từ gốc 
đến mũi của đầu gậy; và 

(ii) Irons  
When the clubhead is in its normal address 
position, the dimensions of the head must be 
such that the distance from the heel to the toe is 
greater than the distance from the face to the 
back.  
 
(iii) Putters (see Fig. IX) 
When the clubhead is in its normal address 
position, the dimensions of the head must be 
such that:  
• the distance from the heel to the toe is 

greater than the distance from the face to 
the back;  

• the distance from the heel to the toe of the 
head is less than or equal to 7 inches 
(177.8 mm);  

• the distance from the heel to the toe of the 
face is greater than or equal to two thirds of 
the distance from the face to the back of the 
head;  

• the distance from the heel to the toe of the 
face is greater than or equal to half of the 
distance from the heel to the toe of the 



 
•  Khoảng cách từ đế đến đỉnh của đầu gậy, 

bao gồm tất cả chi tiết cho phép, nhỏ hơn 
hoặc bằng 2.5 inches (63.5 mm).  

head; and  
• the distance from the sole to the top of the 

head, including any permitted features, is 
less than or equal to 2.5 inches (63.5 mm). 

 
 

 
 

Đối với các loại đầu gậy dáng truyền thống, các 
kích thước này sẽ được đo theo trục ngang 
giữacác hình chiếu đứng của các điểm xa nhất 
của:  
• gốc và mũi của đầu gậy;  
• gốc và mũi của mặt gậy; và  
• mặt và lưng;  
và trên trục đứng giữa các hình chiếu ngang 
của các điểm xa nhất của đế và đỉnh đầu gậy. 
 
Đối với các đầu gậy hình dáng lạ thường, 
khoảng cách mũi tới gốc có thể đo tại mặt gậy. 
 
c. Hiệu ứng đàn hồi và thuộc tính động lực  
Thiết kế, vật liệu và/hoặc cấu trúc, hay mất cứ 
cách xử lý nào, của đầu gậy (bao gồm cả mặt 
gậy) phải không được: 
(i) có hiệu ứng đàn hồi vượt quá giới hạn thiết 
lập trong "thủ tục đo quả lắc" (Pendulum Test 
Protocol) ở trong tài liệu của R&A, hoặc  
(ii) kết hợp các đặc điểm hay công nghệ bao 
gồm, nhưng không chỉ giới hạn bởi, các đàn hồi 
riêng rẽ hay các đặc điểm đàn hồi, mà có xu 
hướng của, hay có ảnh hưởng của các tác 
dụng quá mức của hiệu ứng đàn hồi của đầu 
gậy; hoặc  
(iii) tác dụng quá mức của chuyển động của 
bóng  
Chú ý: mục (i) phía trên không áp dụng cho gậy 
gạt.  
Note: (i) above does not apply to putters.  
 
d. Mặt đánh bóng  
Đầu gậy chỉ được có một mặt đánh vào bóng, 
ngoại trừ gậy gạt có thể có 2 mặt đánh bóng 
nếu tính năng là như nhau và vị trí là đối diện 
nhau.  
 
5. Mặt gậy  
a. Tổng quát  
Mặt gậy phải cứng và chắc và phải không 
truyền quá nhiều hay quá ít độ xoáy cho quả 
bóng hơn mặt gậy thép thông thường (một số 

For traditionally shaped heads, these 
dimensions will be measured on horizontal lines 
between vertical projections of the outermost 
points of:  
• the heel and the toe of the head;  
• the heel and the toe of the face; and  
• the face and the back;  

and on vertical lines between the horizontal 
projections of the outermost points of the 
sole and the top of the head.   

For unusually shaped heads, the toe to heel 
dimension may be made at the face. 
 
c. Spring Effect and Dynamic Properties 
Thiết kế, vật liệu và/hoặc cấu trúc, hay mất cứ 
cách xử lý nào, của đầu gậy (bao gồm cả mặt 
gậy) phải không được: 
(i) có hiệu ứng đàn hồi vượt quá giới hạn thiết 
lập trong "thủ tục đo quả lắc" (Pendulum Test 
Protocol) ở trong tài liệu của R&A, hoặc  
(ii) kết hợp các đặc điểm hay công nghệ bao 
gồm, nhưng không chỉ giới hạn bởi, các đàn hồi 
riêng rẽ hay các đặc điểm đàn hồi, mà có xu 
hướng của, hay có ảnh hưởng của các tác 
dụng quá mức của hiệu ứng đàn hồi của đầu 
gậy; hoặc  
(iii) tác dụng quá mức của chuyển động của 
bóng  
Chú ý: mục (i) phía trên không áp dụng cho gậy 
gạt.  
Note: (i) above does not apply to putters.  
 
d. Striking Faces  
The clubhead must have only one striking face, 
except that a putter may have two such faces if 
their characteristics are the same, and they are 
opposite each other.  
 
5. Club Face  
a. General  
The face of the club must be hard and rigid and 
must not impart significantly more or less spin to 



ngoại lệ vẫn có cho gậy gạt). Ngoại trừ những 
Lưu ý dưới đây, mặt gậy phải được làm bằng 
phẳng, không có độ lõm nào. 
 
 
 
b. Vật liệu và Sự ghồ ghề vùng tiếp bóng  
Ngoại trừ các Lưu ý mô tả ở các đoạn dưới 
đây, sự ghồ ghề của bề mặt vùng dự định tiếp 
xúc với bóng (gọi là ""vùng tiếp bóng) phải 
không được vượt quá mặt phun cát, hay mặt 
nghiền mịn (xem Fig. X). 
Toàn bộ vùng tiếp bóng phải dùng cùng một loại 
vật liệu (ngoại lệ cho các đầu gậy làm bằng gỗ). 
 

the ball than a standard steel face (some 
exceptions may be made for putters). Except for 
such markings listed below, the club face must 
be smooth and must not have any degree of 
concavity.  
 
b. Impact Area Roughness and Material  
Except for markings specified in the following 
paragraphs, the surface roughness within the 
area where impact is intended (the “impact 
area”) must not exceed that of decorative 
sandblasting, or of fine milling (see Fig. X).  
The whole of the impact area must be of the 
same material (exceptions may be made for 
clubheads made of wood).  
 

 

 
 

c. Lưu ý vùng tiếp bóng  
Nếu gậy có các rãnh và các dấu bấm trên vùng 
tiếp bóng thì chúng phải thoả mãn các chỉ tiêu 
kỹ thuật sau: 
 
(i) Grooves - Các rãnh  
• Các rãnh phải thẳng và song song với 

nhau.  
• Các rãnh phải có mặt cắt đối xứng và các 

thành rãnh không hội tụ (xem Fig. XI).  
 

c. Impact Area Markings  
If a club has grooves and/or punch marks in the 
impact area they must meet the following 
specifications:  
 
(i) Grooves - Các rãnh  
• Grooves must be straight and parallel.  

 
• Grooves must have a symmetrical cross-

section and have sides which do not 
converge (see Fig. XI).  

 
 

 
 

• Đối với các gậy có góc mở mặt gậy lớn hơn 
hoặc bằng 25 độ, các rãnh phải có mặt cắt 
đơn giản.  

• Bề rộng, khoảng hở, và mặt cắt của các 
rãnh phải đều nhau trên suốt vùng tiếp 
bóng (vài ngoại lệ khi làm gậy gỗ).  
 

• For clubs that have a loft angle greater than 
or equal to 25 degrees, grooves must have 
a plain cross-section.  

• The width, spacing and cross-section of the 
grooves must be consistent throughout the 
impact area (some exceptions may be 
made for woods).  



• Độ rộng (W) of của mỗi rãnh không vượt 
quá 0.035 inches (0.9 mm), sử dụng 
phương pháp 30 độ để đo theo như tài liệu 
của R&A.  

• Khoảng cách rìa hai rãnh liền kề (S) phải 
không nhỏ hơn 3 lần độ rộng của các rãnh, 
và không ít hơn 0.075 inches (1.905 mm).  
 

• Độ sau mỗi rãnh không được vượt quá 
0.020 inches (0.508 mm).  
* Cho tất cả các gậy trừ driver, diện tích 
thiết diện (A) của rãnh chia cho khoảng 
cách các rãnh (W+S) không được vượt quá 
0.0030 inches vuông/inch (0.0762 
mm2/mm) (xemFig. XII). 

 

• The width (W) of each groove must not 
exceed 0.035 inches (0.9 mm), using the 30 
degree method of measurement on file with 
the R&A.  

• The distance between edges of adjacent 
grooves (S) must not be less than three 
times the width of the grooves, and not less 
than 0.075 inches (1.905 mm).  

• The depth of each groove must not exceed 
0.020 inches (0.508 mm).  
* For clubs other than driving clubs, the 
cross-sectional area (A) of a groove divided 
by the groove pitch (W+S) must not exceed 
0.0030 square inches per inch (0.0762 
mm2/mm) (see Fig. XII). 

 
Fig. XII A < 0.0030in2 / in W+S 

 

 
 

• Các rãnh phải không có gờ và các rìa rãnh 
nhô lên. 
* Đối với các gậy có độ ngửa mặt gậy lớn 
hơn 25 độ, gờ rãnh phải cơ bản dưới dạng 
tròn có bán kính hiệu dụng phải không nhỏ 
hơn 0,010 inches (0,254 mm) khi đo theo 
mô tả ở Fig. XIII, và không lớn hơn 0,020 
inches (0,508 mm). Độ lệch của bán kính 
hiệu dụng trong khoảng 0,001 inches 
(0,0254 mm) là chấp nhận được. 

 

• Grooves must not have sharp edges or 
raised lips. 
* For clubs that have a loft angle greater 
than or equal to 25 degrees, groove edges 
must be substantially in the form of a round 
having an effective radius which is not less 
than 0.010 inches (0.254 mm) when 
measured as shown in Fig. XIII, and not 
greater than 0.020 inches (0.508 mm). 
Deviations in effective radius within 0.001 
inches (0.0254 mm) are permissible. 

 
 

 
 

(ii) Dấu đục  
• Kích thước tối đa của mỗi dấu đột không vượt 

quá 0,075 inches (1,905 mm). 
 

• Khoảng cách giữa các dấu đột liền kề (hay giữa 
dấu đột và rãnh) phải không nhỏ hơn 0.168 
inches (4.27 mm), đo từ tâm đến tâm. 
Độ sâu của mỗi dấu đột không vượt quá 0.040 

(ii) Punch Marks  
• The maximum dimension of any punch mark 

must not exceed 0.075 inches (1.905 mm).  
• The distance between adjacent punch marks (or 

between punch marks and grooves) must not be 
less than 0.168 inches (4.27 mm), measured 
from centre to centre. 

• The depth of any punch mark must not exceed 



inches (1.02 mm). 
• Dấu đột phải không có gờ sắc và rìa nhô lên. 

* Đối với các gậy có độ ngửa mặt gậy lớn hơn 
25 độ, rìa dấu đột cơ bản phải có dạng tròn với 
bán kinh hiệu dụng không nhỏ hơn 0.010 inches 
(0.254 mm), khi đo theo mô tả ở Figure XIII, và 
không lớn hơn 0.020 inches (0.508 mm). Độ 
lệch của bán kính hiệu dụng trong khoảng 0,001 
inches (0,0254 mm) là chấp nhận được. 
 
 
Chú ý 1: Chỉ tiêu kỹ thuật cho rãnh và dấu đột ở 
trên đánh dấu bằng hoa thị (*) chỉ dùng cho các 
mẫu gậy mới sản xuất sau ngày 1 tháng 1 năm 
2010 và bất cứ gậy nào mà các dấu này được 
sửa lại có mục đích, ví dụ xe lại rãnh. Thông tin 
chi tiết về tình trạng sẵn sàng của gậy trước 
ngày 1 tháng 1 năm 2010, truy cập phần "Tìm 
Kiếm Dụng Cụ" (Equiment Search), 
www.rand.org. 
 
Chú ý 2: Uỷ ban có thể yêu cầu, trong những 
điều khoản trong cạnh tranh thi đấu, tất cả các 
gậy được mang theo phải hợp chuẩn về rãnh 
và dấu đột theo các mục đánh dấu (*) phía trên. 
Điều kiện này được khuyên chỉ nên áp dụng 
trong các cuộc thi đấu của golfer chuyên 
nghiệp. Để biết thêm thông tin, xem Decision 4-
1/1 trong phần "Decisions on the Rules of Golf". 
 
d. Các dấu trang trí:  
Trung tâm của vùng tiếp bóng có thể được chỉ 
ra bởi các hoạ tiết thiết kế bên trong ranh giới 
của ô hình vuông có cạnh 0,375 inches (9,53 
mm). Những thiết kế như vậy phải không được 
ảnh hưởng quá mức đến chuyển động của quả 
bóng. Các trang trí là được phép dùng bên 
ngoài vùng tiếp bóng. 
 
e. Các dấu trên mặt gậy không kim loại 
Các tiêu chuẩn kỹ thuật ở trên không dùng cho 
các đầu gậy làm bằng gỗ ở đó vùng tiếp bóng 
của mặt gậy được làm bằng vật liệu có độ cứng 
thấp hơn kim loại và độ ngửa mặt gậy là 24 độ 
hoặc thấp hơn, nhưng các dấu vết đó có thể 
ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự chuyển động 
của quả bóng là bị nghiêm cấm. 
 
f. Các dấu trên mặt gậy gạt 
Bất kỳ dấu vét nào có trên mặt gậy gạt đều phải 
không có rìa sắc hay gờ lồi lên. Chỉ tiêu kỹ thuật 
liên quan đến độ gồ ghề, vật liệu và các dấu 
khắc trên bề mặt tiếp bóng đều không sử dụng 
cho gậy gạt.  

0.040 inches (1.02 mm). 
• Punch marks must not have sharp edges or 

raised lips. 
* For clubs that have a loft angle greater than or 
equal to 25 degrees, punch mark edges must 
be substantially in the form of a round havingan 
effective radius which is not less than 0.010 
inches (0.254 mm) when measured as shown in 
Figure XIII, and not greater than 0.020 inches 
(0.508 mm). Deviations in effective radius within 
0.001 inches (0.0254 mm) are permissible. 
 
Note 1: The groove and punch mark 
specifications above indicated by an asterisk (*) 
apply only to new models of clubs manufactured 
on or after1 January 2010 and any club where 
the face markings have been purposely altered, 
for example, by re-grooving. For further 
information on the status of clubs available 
before 1 January 2010, refer to the ‘‘Equipment 
Search’’ section of www.randa.org. 
 
Note 2: The Committee may require, in the 
conditions of competition, that the clubs the 
player carries must conform to the groove and 
punch mark specifications above indicated by 
an asterisk (*). This condition is recommended 
only for competitions involving expert players. 
For further information, refer to Decision 4-1/1 in 
‘‘Decisions on the Rules of Golf’’. 
 
d. Decorative  
The centre of the impact area may be indicated 
by a design within the boundary of a square 
whose sides are 0.375 inches (9.53 mm) in 
length. Such a design must not unduly influence 
the movement of the ball. Decorative markings 
are permitted outside the impact area. 
 
e. Non-Metallic Club Face Markings  
The above specifications do not apply to 
clubheads made of wood on which the impact 
area of the face is of a material of hardness less 
than the hardness of metal and whose loft angle 
is 24 degrees or less, but markings which could 
unduly influence the movement of the ball are 
prohibited.  
 
 
f. Putter Face 
Any markings on the face of a putter must not 
have sharp edges or raised lips. The 
specifications with regard to roughness, material 
and markings in the impact area do not apply. 
 

 



Phụ lục III – Bóng Appendix III – The Ball 

 
1. Tổng quát  
Bóng phải cơ bản là không được khác các dạng 
và cách thức chế tạo truyền thống và thông lệ. 
Vật liệu và cấu trúc bóng phải không mâu thuẫn 
với tôn chỉ mục đích của các Luật. 
 
2. Trọng lượng  
Trọng lượng của bóng phải không lớn hơn 
1,620 ounces avoirdupois (45,93 g). 
 
3. Kích thước  
Đường kính của bóng phải không nhỏ hơn 
1,680 inches (42,67 mm). 
 
4. Đối xứng cầu  
Bóng phải không được thiết kế chế tạo hoặc 
thay đổi có chủ ý để đạt được các thuộc tính mà 
khác hơn những gì bóng đối xứng cầu mang lại. 
 
 
5. Độ xuất phát  
Tốc độ xuất phát của bóng phải không vượt quá 
giới hạn cho phép của bộ điều khoản về tiêu 
chuẩn tốc độ xuất phát cho bóng golf trong hồ 
sơ của R&A. 
 
6. Tiêu chuẩn khoảng cách tổng quát  
Tầm rơi và lăn kết hợp của bóng, khi kiểm tra 
trên các thiết bị được cho phép của R&A, không 
được vượt quá khoảng cách mô tả trong bộ 
điều khoản về tiêu chuẩn khoảng cách tổng 
quát cho bóng golf trong hồ sơ của R&A. 

 
1. General  
The ball must not be substantially different from 
the traditional and customary form and make. 
The material and construction of the ball must 
not be contrary to the purpose and intent of the 
Rules.  
2. Weight 
The weight of the ball must not be greater than 
1.620 ounces avoirdupois (45.93 g).  
 
3. Size 
The diameter of the ball must not be less than 
1.680 inches (42.67mm).  
 
4. Spherical Symmetry 
The ball must not be designed, manufactured or 
intentionally modified to have properties which 
differ from those of a spherically symmetrical 
ball.  
 
5. Initial Velocity 
The initial velocity of the ball must not exceed 
the limit specified under the conditions set forth 
in the Initial Velocity Standard for golf balls on 
file with the R&A.  
 
6. Overall Distance Standard 
The combined carry and roll of the ball, when 
tested on apparatus approved by the R&A, must 
not exceed the distance specified under the 
conditions set forth in the Overall Distance 
Standard for golf balls on file with the R&A.  
 

 
 

Phụ lục IV - Dụng cụ và thiết bị khác  Appendix IV - Devices And Other Equipment 

 
Một người chơi nếu có nghi ngờ về việc liệu sử 
dụng một dụng cụ hay thiết bị khác mà có thể vi 
phạm luật thì nên tham khảo ý kiến của Hiệp hội 
golf Mỹ (USGA). 
  
Nhà sản xuất phải gởi cho USGA một mẫu của 
dụng cụ hay thiết bị khác được sản xuất để xá 
định là việc sử dụng nó trong suốt một vòng 
đánh quy định thì có làm cho người chơi vi 
phạm luật 14-3 không. Mẫu này trở thành tài 
sản của USGA để phục vụ cho mục đích tham 
khảo. Nếu nhà sản xuất không gởi một mẫu 
hay, đã gởi một mẫu nhưng không chờ sự phán 
quyết trước khi sản xuất và/hoặc tiếp thị dụng 

 
A player in doubt as to whether use of a device 
or other equipment would constitute a breach of 
the Rules should consult the USGA. 
  
 
A manufacturer should submit to the USGA a 
sample of a device or other equipment to be 
manufactured for a ruling as to whether its use 
during a stipulated round would cause a player 
to be in breach of Rule 14-3. The sample 
becomes the property of the USGA for 
reference purposes. If a manufacturer fails to 
submit a sample or, having submitted a sample, 
fails to await a ruling before manufacturing 



cụ hay thiết bị khác thì nhà sản xuất có nguy cơ 
bị phán quyết là việc sử dụng dụng cụ đó hay 
thiết bị khác là trái với Luật. 
  
 
Các đoạn sau đây quy định các quy tắc chung 
cho việc thiết kế các dụng cụ và các thiết bị 
khác, cùng với các thông số tiêu chuẩn kỹ thuật 
và diễn giải. Nội dung của các đoạn này cần 
được đọc đồng thời với Luật 11-1 (Phát bóng) 
và Luật 14-3 ( Các dụng cụ nhân tạo, thiết bị 
không bình thường và việc sử dụng không bình 
thường của thiết bị) 
 
1. Tee đỡ trái bóng (Luật 11) 
Một cái tee để đỡ trái bóng là một dụng cụ 
được thiết kế để nâng trái bóng lên cao khỏi 
mặt đất. Một cái tee không được: 
• dài hơn 4 inches (101.6mm); 
• thiết kế hay chế tạo nhằm hỗ trợ định vị 
đường đánh; 
• quá mức ảnh hưởng đến sự chuyển động của 
trái bóng; hay 
• hỗ trợ người chơi trong việc để thực hiện một 
cú đánh hay trong lối chơi của người chơi. 
 
2. Găng tay (Luật 14-3) 
Găng tay có thể được đeo để hỗ trợ người chơi 
trong việc cầm gậy. 
Một găng tay “hợp lý” phải: 
• bao gồm một lớp phủ vừa bàn tay với phủ 
riêng cho từng ngón tay (ngón cái và các ngón 
còn lại); và 
• được làm bằng vật liệu mịn trên bề mặt lòng 
bàn tay và bề mặt tiếp xúc trực tiếp giữa gậy và 
các ngón tay. 
Một găng tay “hợp lý” không phải hợp nhất với: 
• vật liệu trên bề mặt cán gậy hay bên trong 
găng tay, mục đích chính của nó là tạo nên lớp 
đệm. Lớp đệm được định nghĩa như là một 
vùng của vật liệu găng tay dày hơn 0.025 
inches (0.635 mm) so với các khu vực lân cận 
của găng tay mà không bổ sung thêm vật liệu; 
 
Ghi chú: Vật liệu có thể được thêm vào nhằm 
chống lại sự ăn mòn, sự hấp thụ độ ẩm hay các 
mục đích chức năng khác, nhưng không được 
vượt quá quy định được nêu ra trong phần định 
nghĩa lấp đệm (xem bên trên). 
• dây đai được thiết kế nhằm hỗ trợ ngăn ngừa 
việc gậy bị tuộc hay làm dính tay vào gậy; 
• bất kể phương thức nào gắn kết các ngón tay 
lại với nhau; 
• vật liệu của găng tay dính vào vật liệu của lớp 
bọc cán gậy; 
• các tính năng, khác với các hỗ trợ trực quan, 
được thiết kế nhằm hỗ trợ người chơi đặt bàn 

and/or marketing the device or other equipment, 
the manufacturer assumes the risk of a ruling 
that use of the device or other equipment would 
be contrary to the Rules. 
  
The following paragraphs prescribe general 
regulations for the design of devices and other 
equipment, together with specifications and 
interpretations. They should be read in 
conjunction with Rule 11-1 (Teeing) and Rule 
14-3 (Artificial Devices, Unusual Equipment and 
Unusual Use of Equipment). 
 
 
1. Tees (Rule 11) 
A tee is a device designed to raise the ball off 
the ground. A tee must not: 
 
• be longer than 4 inches (101.6 mm); 
• be designed or manufactured in such a way 
that it could indicate Line Of Play; 
• unduly influence the movement of the ball; or 
 
• otherwise assist the player in making a Stroke 
or in his play. 
 
2. Gloves (Rule 14-3) 
Gloves may be worn to assist the player in 
gripping the club, provided they are plain. 
A “plain” glove must: 
• consist of a fitted covering of the hand with a 
separate sheath or opening for each digit 
(fingers and thumb); and 
• be made of smooth materials on the full palm 
and gripping surface of the digits. 
 
A “plain” glove must not incorporate: 
• material on the gripping surface or inside of 
the glove, the primary purpose of which is to 
provide padding or which has the effect of 
providing padding. Padding is defined as an 
area of glove material which is more than 0.025 
inches (0.635 mm) thicker than the adjacent 
areas of the glove without the added material; 
Note: Material may be added for wear 
resistance, moisture absorption or other 
functional purposes, provided it does not 
exceed the definition of padding (see above). 
 
• straps to assist in preventing the club from 
slipping or to attach the hand to the club; 
• any means of binding digits together; 
 
• material on the glove that adheres to material 
on the grip; 
• features, other than visual aids, designed to 
assist the player in placing his hands in a 



tay của mình vào một vị trí hợp lý và/hoặc vị trí 
cụ thể trên cán gậy; 
• trọng lượng nhằm giúp cho người chơi trong 
việc thực hiện cú đánh; 
• bất kể tính năng mà có thể hạn chế sự chuyển 
động của khớp; hoặc 
• bất kể tính năng khác mà có thể hỗ trợ người 
chơi trong việc thực hiện cú đánh hay trong 
cách chơi của mình. 
 
3. Giày (Luật 14-3) 
Giày hỗ trợ cho người chơi trong việc tạo ra 
một thế đứng vững chắc. Tùy thuộc vào các 
điều kiện của thi đấu mà các tính năng như gai 
trên đế giày được cho phép sử dụng, nhưng 
giày không phải hợp nhất với các tính năng: 
• được thiết kế nhằm hỗ trợ người chơi tạo 
thuận lợi cho thế đứng; 
• được thiết kế nhằm hỗ trợ cho người chơi 
trong việc nhắm hướng; hoặc 
• nếu không có thể hỗ trợ người chơi trong việc 
thực hiện cú đánh hay cách chơi của mình. 
 
4. Quần áo (Luật 14-3) 
Bộ quần áo không được hợp nhất các tính 
năng: 
• được thiết kế nhằm hỗ trợ người chơi trong 
việc nhắm hướng; hay 
• nếu không là hỗ trợ người chơi trong việc thực 
hiện cú đánh hay lối chơi của mình. 
 
5. Dụng cụ đo lường khoảng cách (Luật 14-
3) 
Trong suốt một vòng đấu quy định, việc sử 
dụng bất cứ dụng cụ đo lường khoảng cách là 
không được phép trừ khi Ủy Ban có nêu ra 
trong Luật tại chỗ về việc này (xem chú thích 
trong Luật 14-3 và phụ lục I; phần B; mục 9). 
Ngay cả khi Luật tại chỗ có hiệu lực, dụng cụ 
này phải được giới hạn trong việc chỉ đo 
khoảng cách. Tính năng sẽ làm cho dụng cụ 
này trái với Luật tại chỗ bao gồm, nhưng không 
bị giới hạn : 
• cách đo hoặc đo độ dốc; 
• cách đo hay do các điều kiện khác mà có thể 
ảnh hưởng đến cuộc chơi (vd: vận tốc gió hoặc 
hướng gió, hoặc thông tin thời tiết như nhiệt độ, 
độ ẩm, v.v); 
• các gợi ý mà có thể hỗ trợ người chơi trong 
việc thực hiện cú đánh hay lối chơi (vd: lựa 
chọn gậy, kiểu đánh, đọc green hoặc các vấn 
đề khác liên quan đến việc tư vấn chơi); hoặc 
• tính toán khoảng cách giữa hai điểm dựa trên 
độ dốc hay các điều kiện khác ảnh hưởng đến 
khoảng cách của cú đánh. 
Các tính năng không phụ hợp như vậy làm cho 
việc sử dụng dụng cụ trái với Luật, bất kể có 

consistent and/or specific position on the grip; 
 
• weight to assist the player in making a Stroke; 
 
• any feature that might restrict the movement of 
a joint; or 
• any other feature that might assist the player 
in making a Stroke or in his play. 
 
 
3. Shoes (Rule 14-3) 
Shoes that assist the player in obtaining a firm 
stance may be worn. Subject to the conditions 
of competition, features such as spikes on the 
sole are permitted, but shoes must not 
incorporate features: 
• designed to assist the player in taking his 
Stance and/or building a Stance; 
• designed to assist the player with his 
alignment; or 
• that might otherwise assist the player in 
making a Stroke or in his play. 
 
4. Clothing (Rule 14-3) 
Articles of clothing must not incorporate 
features: 
• designed to assist the player with his 
alignment; or 
• that might otherwise assist the player in 
making a Stroke or in his play. 
 
5. Distance-Measuring Devices (Rule 14-3) 
 
During a stipulated round, the use of any 
distance measuring device is not permitted 
unless the Committee has introduced a Local 
Rule to that effect (see Note to Rule 14-3 and 
Appendix I; Part B; Section 9). 
Even when the Local Rule is in effect, the 
device must be limited to measuring distance 
only. Features that would render use of the 
device contrary to the Local Rule include, but 
are not limited to: 
• the gauging or measuring of slope; 
• the gauging or measuring of other conditions 
that might affect play (e.g., wind speed or 
direction, or other climate-based information 
such as temperature, humidity, etc.); 
• recommendations that might assist the player 
in making a Stroke or in his play (e.g., club 
selection, type of shot to be played, green 
reading or any other advice related matter); or 
• calculating the effective distance between two 
points based on slope or other conditions 
affecting shot distance. 
Such non-conforming features render use of the 
device contrary to the Rules, irrespective of 



hay không có: 
• các tính năng tắt hoặc ngắt chế độ; 
 
 
Một dụng cụ đa chức năng, như là một điện 
thoại thông minh hoặc PDA, có thể được sử 
dụng như là một dụng cụ đo khoảng cách khi có 
chứa ứng dụng đo khoảng cách mà đáp ứng tất 
cả các hạn chế nêu trên (tức là nó phải là chỉ để 
đo khoảng cách). Ngoàn ra, khi các ứng dụng 
đo khoảng cách được sử dụng thì phải không 
được cài đặt các tính năng khác trên dụng cụ 
đó, nếu như được sử dụng thì sẽ vi phạm Luật 
cho dù có thực tế là có được sử dụng hay 
không. 

whether or not: 
• the features can be switched off or 
disengaged; and 
• the features are switched off or disengaged. 
A multi-functional device, such as a smartphone 
or PDA, may be used as a distance measuring 
device provided it contains a distance 
measuring application that meets all of the 
above limitations (i.e., it must measure distance 
only). In addition, when the distance measuring 
application is being used, there must be no 
other features or applications installed on the 
device that, if used, would be in breach of the 
Rules, whether or not they are actually used. 

 
 

Phụ lục IV - Tư cách nghiệp dư Appendix IV - Amateur Status 

 
Định nghĩa 
Người chơi golf nghiệp dư 
Một người chơi golf nghiệp dư, cho dù là thi 
đấu hay chơi để giải trí, là người chơi golf vì 
sự thách thức của môn thể thao này, chứ 
không phải như một nghề nghiệp và không 
phải vì các lợi ích tài chính. 
 
Uỷ ban 
Thuật ngữ Uỷ ban là để chỉ một Uỷ ban với 
chức năng phù hợp của tổ chức có thẩm 
quyền về golf. 
 
Kỹ năng hoặc Danh tiếng về Golf 
Tổ chức có thẩm quyền về golf có quyền quyết 
định một người chơi golf nghiệp dư có kỹ năng 
hoặc danh tiếng hay không. 
Về cơ bản, một người chơi golf nghiệp dư có 
thể coi là có các kỹ năng nếu anh ta: 
(a) đã giành giải ở một giải đấu khu vực hay 
giải đấu quốc gia hoặc đã từng được lựa chọn 
đại diện cho hội/tổ chức golf của quốc gia, khu 
vực, tỉnh, huyện, tiểu bang; hoặc  
(b) có thể cạnh tranh ở mức độ ưu tú. 
Danh tiếng về golf chỉ có thể có được qua các 
kỹ năng về golf, và danh tiếng có thể coi là mất 
đi trong thời gian 5 năm sau khi một người 
chơi mất đi những kỹ năng theo những chuẩn 
mực mà tổ chức có thẩm quyền về golf quy 
định. 
 
Cơ quan có thẩm quyền 
Cơ quan có thẩm quyền về việc thực thi các 
quy định của Luật về Tư cách Nghiệp dư tại 
một quốc gia là Hiệp hội golf của nước đó. 
Ghi chú: Tại Anh Quốc và Ireland, R&A là cơ 

 
Definitions 
Amateur Golfer  
An “amateur golfer”, whether he plays 
competitively or recreationally, is one who plays 
golf for the challenge it presents, not as a 
profession and not for financial gain. 
 
 
Committee  
The "Committee" is the appropriate Committee of 
the Governing Body. 
 
 
Golf Skill or Reputation 
It is a matter for the Governing Body to decide 
whether a particular amateur golfer has golf skill 
or reputation. 
Generally, an amateur golfer is only considered 
to have golf skill if he:  
(a) has had competitive success at regional or 
national level or has been selected to represent 
his national, regional, state or county golf union 
or association; or  
(b) competes at an elite level.  
Golf reputation can only be gained through golf 
skill and such reputation is deemed to continue 
for five years after that player’s golf skill has 
fallen below the standard set by the Governing 
Body. 
 
 
Governing Body 
The “Governing Body” for the administration of 
the Rules of Amateur Status in any country is the 
national golf union or association of that country.  
Note: In Great Britain and Ireland, The R&A is 



quan có thẩm quyền. 
 
Hướng dẫn 
Hướng dẫn bao gồm việc dạy những nguyên 
tắc của việc chơi golf, ví dụ kỹ năng thực tế để 
swing gậy golf hay cách đánh vào quả bóng. 
 
Ghi chú: Hướng dẫn không bao gồm việc dạy 
về khía cạnh tâm lý của môn golf hay dạy về 
Quy tắc ứng xử hay Luật golf. 
 
Người chơi thiếu niên 
Một người chơi golf thiếu niên là một người 
chơi golf nghiệp dư chưa đủ tuổi cụ thể theo 
quy định của cơ quan có thẩm quyền. 
 
 
Voucher giải thưởng 
Một voucher giải thưởng được hiểu là voucher, 
phiếu thưởng, phiếu tặng quà, hoặc những thứ 
tương tự như vậy được Uỷ ban liên quan đến 
một giải đấu chấp thuận cho mục đích mua đồ 
từ pro-shop, một câu lạc bộ golf hoặc các điểm 
bán lẻ khác. 
 
R&A 
R&A có nghĩa là R&A Rules Limited. 
 
Giá trị giải thưởng 
Giá trị giải thưởng của một giải thưởng được 
hiểu là giá trị bán lẻ thông thường tại thời điểm 
trao giải của một món quà thưởng.  
 
Luật và Các luật 
Khái niệm Luật hoặc Các luật được hiểu là bao 
gồm Luật về Tư cách Nghiệp dư và những 
diễn giải của tại "Các quyết định về Luật về Tư 
cách Nghiệp dư" 
 
Biểu trưng giải thưởng 
Một vật biểu trưng cho giải thưởng là tặng vật, 
cúp giải thưởng làm bằng vàngm bạc, sứ, thuỷ 
tinh hoặc thứ tương tự, trên đó có chạm khắc 
đặc biệt và có thể lưu giữ. 
 
Giải thưởng kỹ thuật và ghi nhận 
Một giải thưởng kỹ thuật hay ghi nhận, là giải 
thưởng cho những kết quả đáng chú ý hoặc 
những đóng góp của ai đó, để phân biệt với 
những giải thưởng chính của một cuộc thi đấu. 
Một giải thưởng kỹ thuật và ghi nhận có thể 
không bị coi là một giải thưởng bằng tiền. 
 
USGA 
USGA có nghĩa là Hiệp hội Golf Hoa kỳ 
 

the Governing Body. 
 
Instruction 
"Instruction" covers teaching the physical 
aspects of playing golf, i.e. the actual mechanics 
of swinging a golf club and hitting a golf ball. 
 
Note: Instruction does not cover teaching the 
psychological aspects of the game or the 
Etiquette or Rules of Golf. 
 
Junior Golfer 
A "Junior Golfer" is an amateur golfer who has 
not reached a specified age as determined by 
the Governing Body. 
 
 
Prize Voucher 
A "Prize Voucher" is a voucher, gift certificate, 
gift card, or the like approved by the Committee 
in charge of a competition for the purchase of 
goods or services from a professional’s shop, a 
golf club or other retail source. 
 
 
R&A 
The "R&A" means R&A Rules Limited. 
 
Retail Value 
The "retail value" of a prize is the price at which 
the prize is generally available from a retail 
source at the time of the award. 
 
Rule or Rules 
The term "Rule" or "Rules" refers to the Rules of 
Amateur Status and their interpretations as 
contained in "Decisions on the Rules of Amateur 
Status". 
 
Symbolic Prize 
A "symbolic prize" is a trophy made of gold, 
silver, ceramic, glass or the like which is 
permanently and distinctively engraved. 
 
 
Testimonial Award 
A "testimonial award" is an award for notable 
performances or contributions to golf as 
distinguished from competition prizes. A 
testimonial award may not be a monetary award. 
 
 
 
USGA 
The "USGA" means the United States Golf 
Association. 



Luật 1 Tính cách nghiệp dư Rule 1 Amateurism 
 
1.1 Tổng quát 
Một người chơi golf nghiệp dư phải chơi và cư 
xử theo các Luật. 
 
1.2. Tư cách nghiệp dư 
Tư cách nghiệp dư là 1 điều kiện chung về tư 
cách để chơi trong 1 giải đấu như 1 người chơi 
golf nghiệp dư. Cá nhân nào hành động trái với 
Luật có thể bị mất tư cách nghiệp dư dẫn tới 
hậu quả là sẽ bị mất đi tư cách để chơi ở các 
giải nghiệp dư. 
1.3 Mục đích của các điều Luật  
Mục đích của các điều luật là để duy trì sự phân 
biệt giữa golf nghiệp dư và golf chuyên nghiệp 
và để đảm bảo rằng golf nghiệp dư vốn được 
rộng rãi tự điều tiết dựa trên Luật của Golf và hệ 
thống điểm  chấp (handicap) sẽ không phải chịu 
áp lực từ những sự tài trợ và khích lệ bằng tài 
chính không được kiểm duyệt. 
 
Thông qua những hạn chế và giới hạn thích 
hợp, các điều Luật nhắm tới việc khuyến khích 
những người chơi golf nghiệp dư tập trung vào 
những thách thức của môn golf và những phần 
thưởng (reward) trong chính môn chơi thay vì 
những thu nhập tài chính. 
 
1.4 Sự không chắc chắn về các điều Luật  
Một người không chắc chắn về việc các hành 
động dự kiến của mình có được cho phép bởi 
những điều Luật hay không, cần tham vấn với 
Cơ quan có thẩm quyền. 
 
Một đơn vị tổ chức hoặc 1  tài trợ cho 1 giải golf 
nghiệp dư hoặc bản thân 1 giải đấu có sự tham 
gia của người chơi golf nghiệp dư nếu chưa 
chắc chắn về dự định của mình có tuân thủ các 
điều Luật hay không cần tham vấn với Cơ quan 
có thẩm quyền. 

 
1-1. General 
An amateur golfer must play the game and 
conduct himself in accordance with the Rules. 
 
1-2. Amateur Status 
Amateur Status is a universal condition of 
eligibility for playing in golf competitions as an 
amateur golfer. A person who acts contrary to 
the Rules may forfeit his amateur status and as 
a result will be ineligible to play in amateur 
competitions. 
1-3. Purpose of the Rules 
The purpose of the Rules is to maintain the 
distinction between amateur and professional 
golf and to ensure that amateur golf, which is 
largely self-regulating with regard to the Rules 
of Golf and handicapping, is free from the 
pressures that may follow from uncontrolled 
sponsorship and financial incentive. 
 
Through appropriate limits and restrictions, the 
Rules are also intended to encourage amateur 
golfers to focus on the game’s challenges and 
inherent rewards, rather than any financial gain. 
 
 
 
1-4. Doubt as to Rules 
A person who is in doubt as to whether taking a 
proposed course of action is permitted under 
the Rules should consult the Governing Body. 
 
 
An organiser or sponsor of an amateur golf 
competition or a competition involving amateur 
golfers who is in doubt as to whether a proposal 
is in accordance with the Rules should consult 
the Governing Body. 

 
 

Luật 2 Tính cách chuyên nghiệp Rule 2 Professionalism 
 
2-1 . Tổng thể 
Một người chơi golf nghiệp dư không được 
hành xử hoặc tự xác định bản thân như 1 golf 
thủ chuyên nghiệp.  
Để phục vụ cho mục đích của việc áp dụng 
điềup luật này, 1  golf thủ chuyên nghiệp là 
người mà: 
 
• chơi golf như 1 nghề nghiệp, hoặc 
• làm việc như 1 golf thủ chuyên nghiệp; hoặc 

 
2-1. General 
An amateur golfer must not conduct or identify 
himself as a professional golfer. 
 
For the purpose of applying these Rules, a 
professional golfer is one who: 
 
 
• plays the game as his profession; or  
• works as a professional golfer; or  



• tham gia 1 giải golf như 1 golf thủ chuyên 
nghiệp 
• nắm giữ hoặc duy trì tư cách hội viên của bất 
kỳ 1 hiệp hội golf chuyên nghiệp nào (PGA) 
• nắm giữ hoặc duy trì tư cách hội viên của 1 
tour chuyên nghiệp (professional tour) giới hạn 
dành riêng cho golf thủ chuyên nghiệp. 
 
Ngoại lệ : Một người chơi gold nghiệp dư có thể 
nắm giữ hoặc duy trì 1 dạng hội viên của PGA, 
với điều kiện dạng hội viên này không cho các 
quyền được chơi và thuần tuý phục vụ mục 
đích hành chính. 
 
Lưu ý 1: Một người chơi golf nghiệp dư có thể 
đòi hỏi (yêu cầu) có tư cách như 1 golf thủ 
chuyên nghiệp với những triển vọng của anh ta, 
bao gồm việc đã đăng ký không thành công cho 
vị trí của 1 golf thủ chuyên nghiệp, và anh ta có 
thể đang làm việc trong 1 cửa hàng chuyên 
nghiệp (professional's shop) và đang được 
nhận các khoản thanh toán hoặc thù lao, với 
điều kiện anh ta sẽ không vi phạm các điều luật 
dưới bất cứ hình thức nào. 
 
Lưu ý 2 : Nếu 1 người chơi golf nghiệp dư phải 
thi đấu trong 1 hoặc nhiều giải để có thể có 
được tư cách cho hội viên giải đấu chuyên 
nghiệp (Pro tour), anh ta có thể tham gia vào 
trong các giải đấu này mà không mất đi tư cách 
Nhiệp Dư, với điều kiện trước khi chơi anh ta 
phải khước từ bằng văn bản quyền nhận bất kỳ 
giải thường nào bằng tiền trong giải đấu. 
 
2-2 Hợp đồng và thoả thuận 
(a) Hiệp hội hoặc liên đoàn Golf quốc gia 
Một người chơi golf nghiệp dư có thể tham gia 
vào 1 hợp đồng/ hoặc 1 thoả thuận với liên 
đoàn hay hiệp hội golf của quốc gia mình, với 
điều kiện anh ta không nhận bất kỳ khoản thanh 
toán, thù lao hay bất kỳ thu nhập tài chính nào 
trực tiếp hoặc gián tiếp trong khi anh ta vẫn 
đang là 1 người chơi golf nghiệp dư, trừ phi 
được quy định khác trong Luật. 
 
(b) Các đại diện chuyên nghiệp, các nhà tài 
trợ và các bên thứ 3. 
Một người chơi golf nghiệp dư có thể tham gia 
vào 1 hợp đồng hoặc thoả thuận với 1 bên thứ 
3 ( bao gồm nhưng không giới hạn là 1 đại diện 
hoặc 1 nhà tài trợ) với điều kiện: 
 
(i) golf thủ ít nhất 18 tuổi 
 
(ii) hợp đồng hoặc thoả thuận chỉ liên quan đến  
tư cách golf thủ chuyển nghiệp của golf thủ 
trong tương lại và không chỉ rõ (ước định) việc 

• enters a golf competition as a professional; or  
 
• holds or retains membership of any 
Professional Golfers’ Association (PGA); or  
• holds or retains membership of a Professional 
Tour limited exclusively to professional golfers.  
 
 
Exception: An amateur golfer may hold or retain 
a category of PGA membership, provided this 
category does not confer any playing rights and 
it is purely for administrative purposes. 
 
 
Note 1: An amateur golfer may enquire as to his 
likely prospects as a professional golfer, 
including applying unsuccessfully for the 
position of a professional golfer, and he may 
work in a professional’s shop and receive 
payment or compensation, provided he does not 
infringe the Rules in any other way. 
 
 
 
 
Note 2: If an amateur golfer must compete in 
one or more qualifying competitions in order to 
be eligible for membership of a Professional 
Tour, he may enter and play in such qualifying 
competitions without forfeiting his Amateur 
Status, provided, in advance of play and in 
writing, he waives his right to any prize money 
in the competition. 
 
2-2. Contracts and Agreements 
(a) National Golf Unions or Associations 
An amateur golfer may enter into a contract 
and/or an agreement with his national golf union 
or association, provided that he does not obtain 
payment, compensation or any financial gain, 
directly or indirectly, whilst still an amateur 
golfer, except as otherwise provided in the 
Rules. 
 
 
(b) Professional Agents, Sponsors and Other 
Third Parties 
An amateur golfer may enter into a contract 
and/or an agreement with a third party 
(including but not limited to a professional agent 
or a sponsor), provided: 
 
(i)  the golfer is at least 18 years of age, 
 
(ii) the contract or agreement is solely in relation 
to the golfer’s future as a professional golfer and 
does not stipulate playing in certain amateur or 



chơi trong 1 sự kiện nghiệp dư hay chuyên 
nghiệp cụ thể nào với tư cách một người chơi 
nghiệp dư, và 
 
(iii) trừ phi được quy định khác trong Luật, 
người chơi golf nghiệp dư không nhận các 
khoản thanh toán, thù lao hay bất kỳ khoản thu 
nhập tài chính nào, trực tiếp hay gián tiếp trong 
khi vẫn đang là người chơi nghiệp dư. 
 
Ngoại lệ: Trong trường hợp cá biệt, 1 người 
chơi golf nghiệp dư dưới 18 tuổi có thể đăng ký 
với Cơ quan  có thẩm quyền để có thể được 
phép tham gia vào những hợp đồng như trên 
với điều kiện hợp đồng đó không kéo dài hơn 
12 tháng và không được gia hạn. 
 
Lưu ý 1 : Một người chơi golf nghiệp dư được 
khuyến cáo nên tham vấn với Cơ Quan có thẩm 
quyền trước khí ký bất cứ hợp đồng/hoặc thoả 
thuận   với bên thứ 3 để đảm bảo tuân thủ đúng 
các Luật 
 
Lưu ý 2 : Nếu 1 người chơi golf nghiệp dư nhận 
được 1 học bổng giáo dục cho golf (xem Luật 6-
5), hoặc có thể đăng ký loại học bổng đó trong 
tương lai, anh ta được khuyến cáo liên hệ với 
cơ quan cấp quốc gia hoặc các thể chế giáo 
dục thích hợp trong việc quy định các loại học 
bổng đó để đảm bảo rằng bất kỳ hợp đồng hay 
thoả thuận với bên thứ 3 nào đều được cho 
phép theo những quy định được áp dụng cho 
học bổng. 
 

professional events as an amateur golfer, and  
 
 
 
(iii) except as otherwise provided in the Rules, 
the amateur golfer does not obtain payment, 
compensation or any financial gain, directly or 
indirectly, whilst still an amateur golfer. 
 
 
Exception: In special individual circumstances, 
an amateur golfer under the age of 18 may 
apply to the Governing Body to be allowed to 
enter into such a contract, provided it is of no 
more than 12 months duration and it is non-
renewable. 
 
Note 1: An amateur golfer is advised to consult 
the Governing Body prior to signing any such 
third party contract and/or agreement to ensure 
that it complies with the Rules. 
 
 
Note 2: If an amateur golfer is in receipt of an 
educational golf scholarship (see Rule 6-5), or 
may apply for such a scholarship in the future, 
he is advised to contact the national body 
regulating such scholarships and/or the relevant 
educational institution to ensure that any third 
party contracts and/ or agreements are 
allowable under the applicable scholarship 
regulations. 
 
 

 
 

Luật 3 Giải thưởng Rule 3 Prizes 
 
3-1. Chơi vì giải thưởng bằng tiền 
Một người chơi golf nghiệp dư không được 
phép chơi golf vì giải bằng tiền hoặc giá trị 
tương đương trong 1 trận (match), giải đấu 
hoặc thao diễn. 
Tuy nhiên, 1 người chơi golf nghiệp dư có thể 
tham gia vào 1 trận golf, giải đấu hoặc thao diễn 
mà ở đó có giải bằng tiền được trao với điều 
kiện trước khi tham gia anh ta phải từ khước từ 
quyền nhận giải bằng tiền trong sự kiện đó. 
 
Ngoại lệ : Khi giải được treo cho trường hợp 
Hole-in-one thực hiện trong 1 vòng golf, 1 người 
chơi golf nghiệp dư không bị yêu cầu phải 
khước từ việc nhận giải bằng tiền đó trước khi 
tham gia. (xem Luật 3-2b) 
 
(Cư xử trái với mục đích của Luật - xem Luật 7-

 
3-1. Playing for Prize Money 
An amateur golfer must not play golf for prize 
money or its equivalent in a match, competition 
or exhibition. 
 
However, an amateur golfer may participate in a 
golf match, competition or exhibition where prize 
money or its equivalent is offered, provided that 
prior to participation he waives his right to 
accept prize money in that event. 
 
Exception: Where prize money is offered for a 
hole-in-one made while playing a round of golf, 
an amateur golfer is not required to waive his 
right to accept that prize money prior to 
participation (see Rule 3-2b). 
 
(Conduct contrary to the purpose of the Rules – 



2) (Chính sách về cá cược - xem Phụ lục) 
 
 
3-2 Giới hạn giải thưởng 
a. Tổng thể: 
Một người chơi golf nghiệp dư không được 
phép nhận giải hoặc giải dưới dạng phiếu với 
giá trị bán lẻ quá 500 Bảng Anh hoặc tương 
đương, hoặc giá trị nhỏ hơn nếu được quyết 
định bởi Cơ quan có thẩm quyền. Giới hạn này 
được áp dụng cho tổng cộng các giải thưởng 
hoặc giải thưởng dưới dạng phiếu nhận được 
bởi 1 người chơi golf nghiệp dư trong bất cứ 1 
giải thi đấu hoặc  các loạt giải thi đấu. 
 
Ngoại lệ : Giải Hole-in-one - xem  Luật 3-2b. 
 
Lưu ý 1 : Giới hạn về giải thưởng áp dụng cho 
bất kỳ  loại hình thi đấu nào, cho dù trên sân 
golf hay trên sân tập hoặc các thiết bị mô 
phỏng, bao gồm cả việc thi bóng gần hố, cú 
phát bóng xa nhất. 
 
Lưu ý 2 : Uỷ ban phụ trách giải đấu có trách 
nhiệm chứng minh giá trị bán lẻ của giải thưởng 
cụ thể. 
 
Lưu ý 3 : Khuyến cáo tổng các giải thưởng cho 
giải tổng số gậy (gross), hoặc thì đấu ở các 
bảng dựa trên điểm chấp (handicap) không 
được vượt quá 2 lần giới hạn giải thưởng đã 
công bố cho 1 giai đấu 18 hố, không được vượt 
quá 3 lần giới hạn đã công bố cho giải đấu 36 
hố, 5 lần cho giải đấu 54 hố và 6 lần cho giải 
đấu 72 hố. 
 
b. Giải thưởng Hole-in-one 
Một người chơi golf nghiệp dư có thể nhận giải 
thưởng với giới hạn trong Luật 3-2a, bao gồm 
giải thưởng tiền mặt cho cú hole-in-one thực 
hiện trong khi chơi ở vòng golf.  
 
Lưu ý : Cú hole-in-one phải được thực hiện 
trong vòng golf và phải được thực hiện 1 cách 
tình cờ. Các cuộc thi đánh nhiều lần khác, các 
cuộc thi không được thực hiện trên sân golf ( ví 
dụ như trên sân tập hoặc thiết bị mô phỏng) các 
cuộc thi gạt bóng không được điều chỉnh bởi 
điều khoản này và phụ thuộc vào hạn chế và 
giới hạn trong Luật 3-1 và 3-2a. 
 
3-3 Giải thưởng ghi nhận 
a. Tổng thể 
Một người chơi golf nghiệp dư không được 
nhận giải thưởng ghi nhận với giá trị bán lẻ 
vượt quá giới hạn được nêu trong Luật 3-2 
 

see Rule 7-2) (Policy on gambling – see 
Appendix) 
 
3-2. Prize Limits 
a. General 
An amateur golfer must not accept a prize 
(other than a symbolic prize) or prize voucher of 
retail value in excess of £500 or the equivalent, 
or such a lesser figure as may be decided by 
the Governing Body. This limit applies to the 
total prizes or prize vouchers received by an 
amateur golfer in any one competition or series 
of competitions. 
  
 
Exception: Hole-in-one prizes – see Rule 3-2b. 
 
Note 1: The prize limits apply to any form of golf 
competition, whether on a golf course, driving 
range or golf simulator, including nearest the 
hole and longest drive competitions. 
 
 
Note 2: The responsibility to prove the retail 
value of a particular prize rests with the 
Committee in charge of the competition. 
 
Note 3: It is recommended that the total value of 
prizes in a gross competition, or each division of 
a handicap competition, should not exceed 
twice the prescribed limit in an 18-hole 
competition, three times in a 36-hole 
competition, five times in a 54-hole competition 
and six times in a 72-hole competition. 
 
 
b. Hole-in-One Prizes 
An amateur golfer may accept a prize in excess 
of the limit in Rule 3-2a, including a cash prize, 
for a hole-in-one made while playing a round of 
golf. 
 
Note: The hole-in-one must be made during a 
round of golf and be incidental to that round. 
Separate multiple-entry contests, contests 
conducted other than on a golf course (e.g. on a 
driving range or golf simulator) and putting 
contests do not qualify under this provision and 
are subject to the restrictions and limits in Rules 
3-1 and 3-2a. 
 
3-3.Testimonial Awards 
a. General 
An amateur golfer must not accept a testimonial 
award of retail value in excess of the limits 
prescribed in Rule 3-2. 
 



b. Các giải trưởng kép 
Một người chơi golf nghiệp dư có thể nhận hơn 
1 giải thưởng ghi nhận từ các đơn vị trao giải 
khác nhau, cho dù tổng giá trị bán lẻ vượt quá 
giới hạn đã công bố, với điều kiện những giải 
thưởng đó không được đưa ra nhằm tránh quy 
định về giới hạn của 1 giải thưởng.  

b. Multiple Awards 
An amateur golfer may accept more than one 
testimonial award from different donors, even 
though their total retail value exceeds the 
prescribed limit, provided they are not presented 
so as to evade the limit for a single award. 

 
 

Luật 4 Chi phí Rule 4 Expenses 
 
4-1. Tổng thể 
Ngoại trừ các điều kiện đã được quy định bởi 
các Luật, một người chơi golf nghiệp dư không 
được nhận các chi phí bẳng tiền cũng như từ 
khác nguồn khác để chơi trong 1 giải đấu hoặc 
thao diễn. 
 
4-2. Việc nhận các khoản chi phí cho thi đấu 
Một người chơi golf nghiệp dư có thể nhận các 
khoản chi phí hợp lý cho thi đấu không vượt 
quá chi phí thực tế đã phát sinh để chơi trong 1 
giải thi đấu hay thao diễn như được nêu trong 
các điều khoản a-g của Luật này. 
 
Nếu 1 người chơi golf nghiệp dư nhận được 1 
học bổng cho golf (xem Luật 6-5) hoặc đăng ký 
cho học bổng đó trong tương lai, anh ta được 
khuyến cáo liên hệ với cơ quan cấp quốc gia 
hoặc các thể chế giáo dục thích hợp trong việc 
quản lý các quy định để đảm bảo các chi phí 
cho giải đấu được cho phép dựa theo các quy 
định về học bổng 
 
a. Hỗ trợ gia đình 
Một người chơi golf nghiệp dư có thể nhận chi 
phí từ 1 thành viên gia đình anh ta hoặc từ 
người giám hộ hợp pháp. 
 
b. Người chơi golf thiếu niên 
Một người chơi golf thiếu niên có thể nhận chi 
phí khi tham gia thi đấu trong giải giới hạn riêng 
cho các golf thủ thiếu niên. 
 
Lưu ý : Nếu 1 giải đấu không phải dành riêng 
cho các golf thủ thiếu niên, 1 golf thủ thiếu niên 
có thể nhận các chi phí khi tham gia giải đấu đó 
như được nêu trong 4-2c. 
 
c. Các sự kiện cá nhân 
Một người chơi golf nghiệp dư có thể nhận các 
chi phí khi tham gia trong những sự kiện cá 
nhân với điều kiện anh ta tuẩn thủ những điều 
khoản sau: 
 
(i) Khi giải đấu  được diễn ra ở nước của người 

 
4-1. General 
Except as provided in the Rules, an amateur 
golfer must not accept expenses, in money or 
otherwise, from any source to play in a golf 
competition or exhibition. 
 
 
4-2. Receipt of Competition Expenses 
An amateur golfer may receive reasonable 
competition expenses, not exceeding the actual 
expenses incurred, to play in a golf competition 
or exhibition as prescribed in clauses a-g of this 
Rule. 
 
If an amateur golfer is in receipt of an 
educational golf scholarship (see Rule 6-5), or 
may apply for such a scholarship in the future, 
he is advised to contact the national body 
regulating such scholarships and/or the relevant 
educational institution to ensure that any 
competition expenses are allowable under the 
applicable scholarship regulations. 
 
a. Family Support 
An amateur golfer may receive expenses from a 
member of his family or a legal guardian. 
 
 
b. Junior Golfers 
A junior golfer may receive expenses when 
competing in a competition limited exclusively to 
junior golfers. 
 
Note: If a competition is not limited exclusively 
to junior golfers, a junior golfer may receive 
expenses when competing in that competition, 
as prescribed in Rule 4-2c. 
 
c. Individual Events 
An amateur golfer may receive expenses when 
competing in individual events provided he 
complies with the following provisions: 
 
 
(i) Where the competition is to take place in the 



chơi, các chi phí phải được chấp thuận và chi 
trả thông qua các liên đoàn hoặc hiệp hội golf 
cấp quốc gia, bang, vùng, quận thuộc quốc gia 
của người chơi hoặc được trả bởi câu lạc bộ 
của người chơi dưới sự cho phép của các cơ 
quan trên. 
 
(ii) Khi giải đấu diễn ra ở 1 nước khác, các chi 
phí phải được chấp thuận và chi trả thông qua 
các liên đoàn hoặc hiệp hội golf cấp quốc gia, 
bang, vùng, quận thuộc quốc gia của người 
chơi hoặc được chi trả bởi cơ quan có thẩm 
quyền về golf tại nơi diễn ra giải đấu tuỳ thuộc 
vào việc chấp thuận của các liên đoàn hay hiệp 
hội golf cấp quận, vùng, bang và quốc gia của 
nước người chơi. 
 
Cơ quan có thẩm quyền có thể giới hạn việc 
nhận các chi phí cho số ngày thi đấu cụ thể dựa 
trên lịch từng năm và người chơi nghiệp dư 
không được vượt quá giới hạn đó. Trong 
trường hợp đó, các chi phí được tính bao gồm 
thời gian di chuyển hợp lý và số ngày tập luyện 
liên quan đến những ngày thi đấu. 
 
Ngoại lệ : Một người chơi nghiệp dư không 
được nhận các khoản chi phí, trực tiếp hay gián 
tiếp từ các đại diện chuyên nghiệp (xem Luật 2-
2) hoặc bất cứ các nguồn tương tự có thể được 
xác định bởi Cơ quan có thẩm quyền. 
 
Lưu ý : Ngoại trừ các điều kiện đã nêu trong 
luật, một người chơi nghiệp dư có kỹ năng và 
đã thành danh không được phép quảng cáo hay 
xúc tiến cho các nguồn chi phí đã nhận (xem 
Luật 6-2) 
 
d. Các sự kiện tập thể  
• Một người chơi golf nghiệp dư có thể nhận 
các chi phí khi anh ta đại diện cho quốc gia của 
mình, 
• đại diện cho liên đoàn hoặc hiệp hội golf của 
vùng, bang hay quận của anh ta, 
• đại diện cho câu lạc bộ golf của anh ta 
• đại diện cho kinh doanh hoặc ngành công 
nghiệp của anh ta 
• hoặc 1 cơ quan đoàn thể tương tự 
 
trong 1 giải đấu cho nhóm, buổi tập luyện hoặc 
trại huấn luyện. 
 
Lưu ý 1 :  Một "cơ quan cụ thể" bao gồm các 
thể chế giáo dục hoặc cơ  quan quân sự  
 
Lưu ý 2 : Trừ phi được quy định khác đi, các 
khoản chi phí phải được trả bởi các cơ quan mà 
người chơi nghiệp dư đại diện hoặc các cơ 

player’s own country the expenses must be 
approved by and paid through the player’s 
national, regional, state or county golf union or 
association, or with the approval of such body, 
may be paid by the player’s golf club.  
 
 
(ii) Where the competition is to take place in 
another country the expenses must be 
approved by and paid through the player’s 
national, regional, state or county golf union or 
association or, subject to the approval of the 
player’s national union or association, paid by 
the body controlling golf in the territory in which 
he is competing.  
 
 
The Governing Body may limit the receipt of 
expenses to a specific number of competitive 
days in any one calendar year and an amateur 
golfer must not exceed any such limit. In such a 
case, the expenses are deemed to include 
reasonable travel time and practice days in 
connection with the competitive days. 
 
Exception: An amateur golfer must not receive 
expenses, directly or indirectly, from a 
professional agent (see Rule 2-2) or any other 
similar source as may be determined by the 
Governing Body. 
 
Note: Except as provided in the Rules, an 
amateur golfer of golf skill or reputation must not 
promote or advertise the source of any 
expenses received (see Rule 6-2). 
 
 
d. Team Events 
• An amateur golfer, may receive expenses 
when he is representing: his country,  
 
• his regional, state or county golf union or 
association,  
• his golf club,  
• his business or industry, or  
 
• a similar body  
 
in a team competition, practice session or 
training camp. 
 
Note 1: A “similar body” includes a recognised 
educational institution or military service. 
 
Note 2: Unless otherwise stated, the expenses 
must be paid by the body that the amateur 
golfer is representing or the body controlling golf 



quan giám sát về golf ở quốc gia mà anh ta 
tham gia thi đấu. 
 
e. Lời mời không liên quan đến Kỹ năng golf 
Một người chơi golf nghiệp dư không liên quan 
đến lý do kỹ năng golf được mời tham dự sự 
kiện golf có thể nhận các chi phí (vi dụ như 1 
người nổi tiếng, 1 đối tác kinh doanh hoặc 1 
khách hàng)  
 
f. Thao diễn 
Một người chơi golf nghiệp dư tham gia trong 1 
buổi thao diễn trong 1 sự kiện từ thiện được 
công nhận có thể nhận các chi phí với điều kiện 
cuộc thao diễn không liên quan đến 1 sự kiện 
golf khác mà người chơi golf nghiệp dư tham 
gia thi đấu. 
 
g. Các giải thi đấu có tính điểm chấp được 
tài trợ 
Một người chơi golf nghiệp dư có thể nhận các 
khoản chi phí trong 1 giải tính điểm chấp được 
tài trợ với điều kiện giải đấu đã được chấp 
thuận như sau : 
 
(i) Khi giải đấu diễn ra tại nước của người chơi, 
nhà tài trợ phải nhận được sự chấp thuận 
thường niên của Cơ quan có thẩm quyền. 
 
 
(ii) Khi giải đấu diễn ra tại hơn 1 quốc gia hoặc 
có sự tham gia của các golf thủ đến từ nước 
khác, nhà tài trợ phải nhận được sự chấp thuận 
thường niên của các Cơ quan có thầm quyền 
của từng quốc gia tham gia. Đơn đăng ký cho 
việc xét duyệt này phải được gửi đến Cơ quan 
có thẩm quyền của nước tổ chức giải đấu. 
 
 
4-3. Chi phí trợ cấp 
Một người chơi golf nghiệp dư có thể nhận 
những khoản chi phí trợ cấp hợp lý không vượt 
qua chi phí phát sinh thực tế để hỗ trợ chi phí 
sinh hoạt chung với điều kiện các khoản chi phí 
phải được chấp thuận và thanh toán thông qua 
liên đoàn hay hiệp hội golf quốc gia của người 
chơi. 
 
Trong việc xác định liệu các chi phí trợ cấp có 
cần thiết và/ hoặc xác đáng hay không, liên 
đoàn hay hiệp hội golf quốc gia có toàn quyền 
độc lập trong việc xem xét giữa các yếu tố ứng 
với điều kiện kinh tế xã hội.  
 
 
Ngoại lệ : Một người chơi golf nghiệp dư không 
được nhận các chi phí trợ cấp trực tiếp hay gián 

in the country in which he is competing. 
 
 
e. Invitation Unrelated to Golf Skill 
An amateur golfer who is invited for reasons 
unrelated to golf skill (e.g. a celebrity, a 
business associate or customer) to take part in 
a golf event may receive expenses. 
 
 
f. Exhibitions 
An amateur golfer who is participating in an 
exhibition in aid of a recognised charity may 
receive expenses, provided that the exhibition is 
not run in connection with another golfing event 
in which the player is competing. 
 
 
g. Sponsored Handicap Competitions 
 
An amateur golfer may receive expenses when 
competing in a sponsored handicap 
competition, provided the competition has been 
approved as follows: 
 
(i) Where the competition is to take place in the 
player’s own country, the annual approval of the 
Governing Body must first be obtained in 
advance by the sponsor; and  
 
(ii) Where the competition is to take place in 
more than one country or involves golfers from 
another country, the annual approval of each 
Governing Body must first be obtained in 
advance by the sponsor. The application for this 
approval should be sent to the Governing Body 
in the country where the competition 
commences.  
 
4-3. Subsistence Expenses 
An amateur golfer may receive reasonable 
subsistence expenses, not exceeding actual 
expenses incurred, to assist with general living 
costs, provided the expenses are approved by 
and paid through the player’s national golf union 
or association. 
 
 
In determining whether such subsistence 
expenses are necessary and/ or appropriate, 
the national golf union or association, which has 
the sole discretion in the approval of such 
expenses, should consider, among other 
factors, applicable socio-economic conditions. 
 
Exception: An amateur golfer must not receive 
subsistence expenses, directly or indirectly, 



tiếp từ 1 đại diện chuyên nghiệp ( xem Luật 2-2) 
hoặc bất kỳ một nguồn tương tự nào được xác 
định bởi Cơ quan có thẩm quyền. 

from a professional agent (see Rule 2-2) or any 
other similar source as may be determined by 
the Governing Body. 

 
 

Luật 5 Dạy golf (Hướng dẫn) Rule 5 Instruction 
 
5.1. Tổng thể 
Ngoại trừ các điều kiện trong các điều Luật, một 
người chơi golf nghiệp dư không được nhận 
khoản thanh toán hay thù lao, trực tiếp hoặc 
gián tiếp để dạy (hướng dẫn) golf. 
 
5.2 Các khoản thanh toán được chấp nhận 
tại trường học, Trường đại học, Trại v.v. 
Một người chơi golf nghiệp dư là (i) nhân viên 
của 1 thể chế giáo dục hoặc 1 hệ thống, hoặc là 
(ii) cố vấn tại 1 trại hoặc của 1 tổ chức chương 
trình tương tự có thê nhận các khoản thanh 
toán và thù lao cho việc dạy golf cho học sinh 
trong thể chế, hệ thống, trại đó với điều kiện 
tổng thời gian phân bổ cho việc dạy này chiếm 
ít hơn 50% toàn bộ thời gian thực hiện các 
nghĩa vụ của 1 nhân viên hoặc cố vấn. 
 
 
b. Các chương trình được chấp thuận 
Một người chơi golf nghiệp dư có thể nhân các 
khoản chi phí, thanh toán hoặc thù lao cho việc 
dạy golf như 1 phần của chương trình đã được 
chấp thuận trước bởi Cơ quan có thẩm quyền. 
 
 
5-3 Dạy bằng văn bản 
Một người chơi nghiệp dư có thể nhận các 
khoản thanh toán hoặc thù lao cho việc dạy golf 
thông qua văn bản với điều kiện khả năng và 
danh tiếng của anh ta với tư cách là 1 golf thủ 
không phải là yếu tố chính trong công việc, 
nhiệm vụ hay kinh doanh của anh ta. 

 
5-1. General 
Except as provided in the Rules, an amateur 
golfer must not receive payment or 
compensation, directly or indirectly, for giving 
golf instruction. 
 
5-2. Where Payment Permitted a. Schools, 
Colleges, Camps, etc 
An amateur golfer who is (i) an employee of an 
educational institution or system or (ii) a 
counsellor at a camp or other similar organised 
programme, may receive payment or 
compensation for golf instruction to students in 
the institution, system or camp, provided that 
the total time devoted to such instruction 
comprises less than 50 percent of the time 
spent in the performance of all duties as such 
an employee or counsellor. 
 
b. Approved Programmes 
An amateur golfer may receive expenses, 
payment or compensation for giving golf 
instruction as part of a programme that has 
been approved in advance by the Governing 
Body. 
 
5-3. Instruction in Writing 
An amateur golfer may receive payment or 
compensation for golf instruction in writing, 
provided his ability or reputation as a golfer was 
not a major factor in his employment or in the 
commission or sale of his work. 

 

Luật 6  Rule 6 Use of Golf Skill or Reputation 
  

The following regulations under Rule 6 only 
apply to amateur golfers of golf skill or 
reputation. 
 
6-1. General 
Except as provided in the Rules, an amateur 
golfer of golf skill or reputation must not use that 
skill or reputation for any financial gain. 
 
6-2. Promotion, Advertising and Sales 
An amateur golfer of golf skill or reputation must 
not use that skill or reputation to obtain 



payment, compensation, personal benefit or any 
financial gain, directly or indirectly, for (i) 
promoting, advertising or selling anything, or (ii) 
allowing his name or likeness to be used by a 
third party for the promotion, advertisement or 
sale of anything. 
 
Exception: An amateur golfer of golf skill or 
reputation may allow his name or likeness to be 
used to promote: 
(a) his national, regional, state or county golf 
union or association; or 
(b) a recognized charity (or similar good cause); 
or 
(c) subject to the permission of his national golf 
union or association, any golf competition or 
other event that is considered to be in the best 
interests of, or would contribute to the 
development of, the game. 
The amateur golfer must not obtain any 
payment, compensation or financial gain, 
directly or indirectly, for allowing his name or 
likeness to be used in these ways. 
 
Note 1: An amateur golfer of golf skill or 
reputation may accept golf equipment from 
anyone dealing in such equipment provided no 
advertising is involved. 
Note 2: Limited name and logo recognition is 
allowed on golf equipment and clothing. Further 
information relating to this Note and its proper 
interpretation is provided in “Decisions on the 
Rules of Amateur Status. 
 
6-3. Personal Appearance 
An amateur golfer of golf skill or reputation must 
not use that skill or reputation to obtain 
payment, compensation, personal benefit or any 
financial gain, directly or indirectly, for a 
personal appearance. 
 
Exception: An amateur golfer of golf skill or 
reputation may receive actual expenses in 
connection with a personal appearance 
provided no golf competition or exhibition is 
involved. 
 
6-4. Broadcasting and Writing 
An amateur golfer of golf skill or reputation may 
receive payment, compensation, personal 
benefit or financial gain from broadcasting or 
writing provided: 
(a) the broadcasting or writing is part of his 
primary occupation or career and golf instruction 
is not included (Rule 5); or 
(b) if the broadcasting or writing is on a part-
time basis, the player is actually the author of 



the commentary, articles or books and golf 
instruction is not included. 
 
Note: An amateur golfer of golf skill or 
reputation must not promote or advertise 
anything within the commentary, article or books 
(see Rule 6-2). 
 
6-5. Educational Grants, Scholarships and 
Bursaries 
An amateur golfer of golf skill or reputation may 
accept the benefits of an educational grant, 
scholarship or bursary, the terms and conditions 
of which have been approved by the Governing 
Body. 
A Governing Body may pre-approve the terms 
and conditions of educational grants, 
scholarships and bursaries, such as those that 
comply with the regulations of the National 
Collegiate Athletic Association (NCAA) in the 
United States of America, or other similar 
organizations governing athletes at educational 
institutions. 
If an amateur golfer is in receipt of an 
educational golf scholarship, or may apply for 
such a scholarship in the future, he is advised to 
contact the national body regulating such 
scholarships and/or the relevant educational 
institution to ensure that any third party 
contracts and/or agreements (Rule 2-2b) or 
competition expenses (Rule 4-2) are allowable 
under the applicable scholarship regulations. 
 
6-6. Membership 
An amateur golfer of golf skill or reputation may 
accept an offer of membership of a Golf Club or 
privileges at a golf course, without full payment 
for the class of membership or privilege, unless 
such an offer is made as an inducement to play 
for that Club or course. 

 
 

Luật 7  Rule 7 Use Other Conduct 
Incompatible with Amateurism 

  
7-1. Conduct Detrimental to Amateurism 
An amateur golfer must not act in a manner that 
is detrimental to the best interests of the 
amateur game. 
 
7-2. Conduct Contrary to the Purpose of the 
Rules 
An amateur golfer must not take any action, 
including actions relating to golf gambling, that 
is contrary to the purpose of the Rules. (Policy 
on gambling – see Appendix) 

 



Luật 8  Rule 8 Procedure for Enforcement of 
the Rules 

  
8-1. Decision on a Breach 
If a possible breach of the Rules by a person 
claiming to be an amateur golfer comes to the 
attention of the Committee, it is a matter for the 
Committee to decide whether a breach has 
occurred. Each case will be investigated to the 
extent deemed appropriate by the Committee 
and considered on its merits. The decision of 
the Committee is final, subject to an appeal as 
provided in these Rules. 
 
8-2. Enforcement 
Upon a decision that a person has breached the 
Rules, the Committee may declare the Amateur 
Status of the person forfeited or require the 
person to refrain or desist from specified actions 
as a condition of retaining his Amateur Status. 
The Committee should notify the person and 
may notify any interested golf union or 
association of any action taken under Rule 8-2. 
 
8-3. Appeals Procedure 
Each Governing Body should establish a 
process or procedure through which any 
decision concerning enforcement of these Rules 
may be appealed by the person affected. 

 
 

Luật 9  Rule 9 Reinstatement of Amateur 
Status 

  
9-1. General 
The Committee has the sole authority to: 
• reinstate to Amateur Status a professional 
golfer and/or other persons who have infringed 
the Rules, 
• prescribe a waiting period necessary for 
reinstatement, or  
• deny reinstatement, subject to an appeal as 
provided in the Rules. 
 
9-2. Applications for Reinstatement 
Each application for reinstatement will be 
considered on its merits, with consideration 
normally being given to the following principles:  
 
a. Awaiting Reinstatement 
Amateur and professional golf are two distinct 
forms of the game which provide different 
opportunities and neither benefits if the process 
of changing status from professional to amateur 
is too easy. Furthermore, there needs to be a 
deterrent against all breaches of the Rules. 



Therefore, an applicant for reinstatement to 
Amateur Status must undergo a period awaiting 
reinstatement as prescribed by the Committee. 
The period awaiting reinstatement generally 
starts from the date of the person’s last breach 
of the Rules unless the Committee decides that 
it starts from either (a) the date when the 
person’s last breach became known to the 
Committee, or (b) such other date determined 
by the Committee. 
 
b. Period Awaiting Reinstatement 
(i) Professionalism Generally, the period 
awaiting reinstatement is related to the period 
the person was in breach of the Rules. 
However, no applicant is normally eligible for 
reinstatement until he has conducted himself in 
accordance with the Rules for a period of at 
least one year. 
It is recommended that the following guidelines 
on periods awaiting reinstatement be applied by 
the Committee: 
Period of Breach Period Awaiting 
Reinstatement: 
under 5 years 1 year 
5 years or more 2 years 
However, the period may be extended if the 
applicant has played extensively for prize 
money, regardless of performance. In all cases, 
the Committee reserves the right to extend or to 
shorten the period awaiting reinstatement. 
(ii) Other Breaches of the Rules 
A period awaiting reinstatement of one year will 
normally be required. 
However, the period may be extended if the 
breach is considered serious. 
 
c. Number of Reinstatements 
A person is not normally eligible to be reinstated 
more than twice. 
 
d. Players of National Prominence 
A player of national prominence who has been 
in breach of the Rules for more than five years 
is not normally eligible for reinstatement.  
 
e. Status While Awaiting Reinstatement 
An applicant for reinstatement must comply with 
these Rules, as they apply to an amateur golfer, 
during his period awaiting reinstatement. 
An applicant for reinstatement is not eligible to 
enter competitions as an amateur golfer. 
However, he may enter competitions and win a 
prize solely among members of a Club where 
he is a member, subject to the approval of the 
Club. 
He must not represent such a Club against 



other Clubs unless with the approval of the 
Clubs in the competition and/or the organizing 
Committee. 
An applicant for reinstatement may enter 
competitions that are not limited to amateur 
golfers, subject to the conditions of competition, 
without prejudicing his application, provided he 
does so as an applicant for reinstatement. He 
must waive his right to any prize money offered 
in the competition and must not accept any 
prize reserved for an amateur golfer (Rule 3-1). 
 
9-3. Procedure for Applications 
Each application for reinstatement must be 
submitted to the Committee, in accordance with 
such procedures as may be laid down and 
including such information as the Committee 
may require. 
 
9-4. Appeals Procedure 
Each Governing Body should establish a 
process or procedure through which any 
decision concerning reinstatement of Amateur 
Status may be appealed by the person affected. 

 
 

Luật 10  Rule 10 Committee Decision 
  

10-1. Committee’s Decision 
The Committee’s decision is final, subject to an 
appeal as provided in Rules 8-3 and 9-4. 
 
10-2. Doubt as to Rules 
If the Committee of a Governing Body considers 
the case to be doubtful or not covered by the 
Rules, it may, prior to making its decision,  
onsult with the Amateur Status Committee of 
the USGA. 

 
 

Phụ lục - Chính sách đối với cá cược Appendix - Policy on Gambling 

 
Điều khoản chung 
Một “người chơi golf nghiệp dư”, bất kể là thi 
đấu giải hay chơi giải trí, là người chơi golf vì 
những thử thách mà môn thể thao này mang 
đến, không phải là một nghề nghiệp và không 
phải để tìm kiếm lợi ích tài chính. 
 
Những khuyến khích tài chính thái quá trong 
golf nghiệp dư, mà kết quả là có thể dẫn tới một 
vài hình thức cờ bạc hoặc cá độ, có thể gây ra 
sự vi phạm Luật trong lúc chơi và trong việc 
gian dối handicap để phá hỏng tính chính trực 

 
General 
An “amateur golfer”, whether he plays 
competitively or recreationally, is one who plays 
golf for the challenge it presents, not as a 
profession and not for financial gain. 
 
 
Excessive financial incentive in amateur golf, 
which can result from some forms of gambling 
or wagering, could give rise to abuse of the 
Rules both in play and in manipulation of 
handicaps to the detriment of the integrity of the 



của môn thể thao này. 
 
Có một sự khác biệt giữa chơi để đoạt tiền 
thưởng (Luật 3-1), cá cược hoặc chơi độ mà 
trái với Luật (Luật 7-2), và hình thức các cược 
hoặc độ bản thân nó không vi phạm Luật. Một 
người chơi golf nghiệp dự hoặc một Ủy ban phụ 
trách tại một giải mà những người chơi golf 
nghiệp dư đang thi đấu nên tham vấn ý kiến của 
Cơ quan có Thẩm quyền nếu có bất cứ một 
nghi ngờ nào về việc áp dụng Luật. Khi không 
có những chỉ dẫn cụ thể, thì không nên có các 
giải thưởng bằng tiền trừ khi đảm bảo rằng Luật 
đã được tuân thủ. 
 
Những hình thức cá cược được chấp nhận 
Không có sự phản đối nào đối với cá cược hoặc 
chơi độ không chính thức giữa những người 
chơi golf hoặc các đội liên quan đến cuộc chơi. 
Trong thực tế không thể xác định cá cược và 
chơi độ không chính thức một cách hợp lý 
được, nhưng những yếu tố có thể chấp nhận 
được của việc cá cược và chơi độ bao gồm: 
• những người chơi nói chung là biết nhau; 
• tham gia cá cược hoặc chơi độ là một lựa 
chọn và hạn chế trong phạm vi những người 
chơi; 
• nguồn tiền thắng cuộc của (những) người chơi 
từ (những) người chơi khác là có sẵn; và 
• khoản tiền cá cược và chơi độ nói chung 
không được quá nhiều. 
 
Vì vậy, cá cược hoặc chơi độ không chính thức 
là chấp nhận được với điều kiện mục tiêu chính 
là chơi golf để thưởng thức môn thể thao này, 
không phải để kiếm tiền. 
 
Những Hình thức Cá cược Không được 
phép 
Những hình thức cá cược hoặc chơi độ ở nơi 
mà bắt buộc những người chơi tham gia (ví dụ: 
rút thăm may mắn bắt buộc) hoặc có thể liên 
quan đến những khoản tiền lớn (ví dụ: trò 
calcuttas và rút thăm may mắn, nơi mà những 
người chơi và các nhóm chơi đã được bán đấu 
giá) là không được phép. 
 
Nếu không, rất khó để xác định được những 
hình thức cá cược hoặc chơi độ không thể chấp 
nhận được, nhưng những đặc điểm mà liên 
quan đến cá cược và chơi độ không được chấp 
nhận có thể bao gồm: 
• việc tham gia cá cược và chơi độ được mở 
rộng dành cho những người không chơi; và 
• số tiền trong cuộc nói chung là rất lớn. 
 
Việc một người chơi golf nghiệp dư tham gia 

game. 
 
There is a distinction between playing for prize 
money (Rule 3-1), gambling or wagering that is 
contrary to the purpose of the Rules (Rule 7-2), 
and forms of gambling or wagering that do not, 
of themselves, breach the Rules. An amateur 
golfer or a Committee in charge of a competition 
where amateur golfers are competing should 
consult with the Governing Body if in any doubt 
as to the application of the Rules. In the 
absence of such guidance, it is recommended 
that no cash prizes be awarded so as to ensure 
that the Rules are upheld. 
 
Acceptable Forms of Gambling 
There is no objection to informal gambling or 
wagering among individual golfers or teams of 
golfers when it is incidental to the game. It is not 
practicable to define informal gambling or 
wagering precisely, but features that would be 
consistent with such gambling or wagering 
include: 
• the players in general know each other; 
• participation in the gambling or wagering is 
optional and is limited to the players; 
 
• the sole source of all money won by the 
players is advanced by the players; and 
• the amount of money involved is not generally 
considered to be excessive. 
 
Therefore, informal gambling or wagering is 
acceptable provided the primary purpose is the 
playing of the game for enjoyment, not for 
financial gain. 
 
Unacceptable Forms of Gambling 
 
Other forms of gambling or wagering where 
there is a requirement for players to participate 
(e.g. compulsory sweepstakes) or that have the 
potential to involve considerable sums of money 
(e.g. calcuttas and auction sweepstakes - where 
players or teams are sold by auction) are not 
approved. 
 
Otherwise, it is difficult to define unacceptable 
forms of gambling or wagering precisely, but 
features that would be consistent with such 
gambling or wagering include: 
• participation in the gambling or wagering is 
open to non-players; and 
• the amount of money involved is generally 
considered to be excessive. 
 
An amateur golfer’s participation in gambling or 



vào cá cược hoặc chơi độ không được phê 
duyệt có thể bị coi là trái với Luật (Luật 7-2) và 
có thể làm tổn hại đến Tư cách Nghiệp dư. 
 
Hơn nữa, những giải có tổ chức và thiết kế 
hoặc được tiếp thị để tạo ra giải thưởng bằng 
tiền mặt là không được phép.  
 
Người chơi tham gia vào những giải này mà 
ngay từ đầu không từ chối quyền nhận tiền 
thưởng sẽ bị coi là chơi vì tiền thưởng, và như 
vậy là vi phạm Luật 3-1. 
 
Ghi chú: Luật Golf nghiệp dư không áp dụng đối 
với các khoản cá cược hoặc đánh bạc của 
những người chơi golf nghiệp dư trên kết quả 
của một giải đấu giới hạn hoặc chỉ dành riêng 
cho những người chơi chuyên nghiệp. 

wagering that is not approved may be 
considered contrary to the purpose of the Rules 
(Rule 7-2) and may endanger his Amateur 
Status. 
Furthermore, organised events designed or 
promoted to create cash prizes are not 
permitted.  
 
Golfers participating in such events without first 
irrevocably waiving their right to prize money 
are deemed to be playing for prize money, in 
breach of Rule 3-1. 
 
Note: The Rules of Amateur Status do not apply 
to betting or gambling by amateur golfers on the 
results of a competition limited to or specifically 
organised for professional golfers. 

 
 


