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Uvod 
Knjiga „Pravila golfa za igrače” napisana je kako bi kružila među 
golferima diljem svijeta. Ovo nije brzi vodič nego skraćena verzija 
Pravila golfa koja je usmjerena na vas, golfere.
Neki ključni elementi „Pravila golfa za igrače”:

 •  To je funkcionalna knjiga pravila. Izgleda kao cjelovita knjiga 
Pravila golfa, a općenito je jednako organizirana. Iako je tekst 
uređen, daje vam iste odgovore koji se nalaze u potpunim 
Pravilima golfa.

 •  Usredotočuje se na pravila koja su najvažnija vama, kao 
igračima. To uključuje pravila koja opisuju bitna obilježja golfa 
– kao na primjer, igranje prema pravilima i u duhu igre, različite 
dijelove igrališta i opremu kojom se smijete koristiti te najčešće 
primjenjivana Pravila golfa.

 •  Iako ne pokriva neke rijetke situacije, upućuje na to da postoje 
dodatne informacije o toj temi u potpunim Pravilima golfa, sa 
sljedećom ikonom:

Vidi Puna Pravila

Ova ikona znači da morate pogledati potpuna Pravila golfa (u 
tiskanom obliku ili putem aplikacije R&A Rules of golf ili web-
stranice – RandA.org), ili se savjetovati s Odborom za objašnjenje 
situacije.

 •  Pisano je u stilu koji se odnosi na golfera pojedinca. Ta 
usmjerenost na golfera još je jedan ključni korak u tome da pravila 
budu više prilagođena korisnicima.

 •  Dijagrami i grafikoni uključeni su kako bi pomogli vizualno 
objasniti pravila.

Svrha izdanja za igrače jest predstaviti pravila da budu lakše razumljiva 
i usmjerena na ono što kao igrači golfa trebate znati kako biste igrali 
prema pravilima.
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Predgovor 
„Pravila golfa za igrače”prvo je izdanje takve vrste. Riječ je o skraćenoj 
verziji potpunih Pravila golfa, sa svrhom da pomogne vama, golferu, 
tijekom igre. Nadamo se da ćete ga nositi sa sobom na igralištu, a 
preporučujemo da ga pročitate kako biste potpuno shvatili pravila. 
Uključuje pravila koja su za vas najrelevantnija te sadržavaju dijagrame 
i grafikone za primjenu na igralištu. Za dodatne informacije o manje 
uobičajenim situacijama, bit ćete upućeni na potpuna Pravila golfa.
Ažurirani sadržaj u Pravilima 2019. rezultat je inicijative za modernizaciju 
pravila koje su proveli bivši i sadašnji predstavnici Odbora za pravila 
golfa, R&A i USGA, s predstavnicima svih razina igre i odražavau povratne 
informacije tisuća golfera diljem svijeta. 
Ovaj je rad dalekosežan i temeljit uz očuvanje bitnih načela i značajki 
golfa, uzimajući u obzir potrebe svih golfera te olakšavajući pravila tako 
da ih svi golferi razumiju i primjenjuju.
Ažurirana pravila su dosljedna, jednostavna i pravedna.
Pravila golfa moraju biti sveobuhvatna i davati odgovore na pitanja koja 
se pojavljuju u igri na različitim vrstama igrališta diljem svijeta, koju igraju 
igrači različitih sposobnosti. Sudci, odbori i oni koje zanimaju pojedinosti 
mogu pristupiti potpunim Pravilima golfa u tiskanom ili digitalnom 
obliku. Također smo izradili novi Službeni vodič s tumačenjima pravila i 
postupcima Odbora s preporukama o tome kako organizirati opću igru i 
natjecanja.
Vjerujemo da ćete u moderniziranim pravilima golfa otkriti veću 
pravednost, manje komplikacija i bolju pristupačnost te veću usklađenost 
s problemima u igri kao što su tempo igre i očuvanje okoliša. Izražavamo 
zahvalnost ne samo za golem posao koji su obavili naši odgovarajući 
odbori i osoblje nego i svima koji su pridonijeli ovoj povijesnoj reviziji.
David Bonsal  Mark Reinemann
Chairman   Chairman
Odbor za pravila golfa Odbor za pravila golfa
R&A Rules Limited  United States Golf Association

The Rules of Golf have existed for over 270 years. 
Consistently evolving the Rules is a central tenet of 
golf, but this current iteration is a significant and 
laudable change, one that aspires to make the game 
more inclusive, approachable and welcoming to all.

timeless.



Golf is a game that requires a certain mindset. A 
game in which precision is met with reward. The 
Rules of Golf reflect this mindset–a set of precise 
standards to which every golfer holds themselves 
accountable. A code of honour and integrity, they 
are meant to be easily accessible so each golfer can 
be their own Rules authority.

Precision.
Golfers of all abilities are universally passionate 
about the game. The significant changes outlined 
in this year’s Rules of Golf reflect and embrace 
that passion among all golfers who play, in every 
corner of the world.

Passion.



Golf ’s greatest traditions will always reign, and the 
Rules will always evolve. Modernizing the Rules is 
integral to leading the game of golf into the future.

Evolution.
The modernization of the Rules of Golf is the 
byproduct of listening to the voices of those who 
play the game. As a singular set of Rules, they 
embody and reinforce the special connections that 
exist among the golf community as a whole.

Connection.
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Kako se koristiti izdanjem „Pravila golfa za 
igrače” 
Izdanje „Pravila golfa za igrače” namijenjeno je vama, golferima. Velik 
dio informacija koji se nalazi u potpunim Pravilima golfa, a koje su 
namijenjene onima koji upravljaju golfskim natjecanjima, izostavljene 
su iz ovoga izdanja. To podrazumijeva da ovo izdanje za igrače 
sadržava manje od polovice sadržaja potpunih pravila, što znači da se 
cijelo izdanje može pročitati za kratko vrijeme. 
Izdanje za igrače također je vrlo koristan izvor koji će vam pomoći u 
rješavanju većine situacija s kojima ćete se suočavati na igralištu ili 
općenito.
Kada tražite odgovor ili postavljate pitanje pravila na igralištu, 
stranica Sadržaj (na početku knjige) može biti koristan alat koji će vam 
omogućiti lakše pronalaženje pravila važnog za vašu situaciju.
Indeks (na kraju knjige) također vam može pomoći da brzo pronađete 
pravilo potrebno za vašu situaciju. Kao na primjer:

 • ako slučajno pomaknete lopticu na putting greenu, identificirajte 
ključne riječi u pitanju, kao što su „pomicanje loptice” ili putting 
green

 • odgovarajuće pravilo (pravilo 9.4 i 13.1d) može se pronaći pod 
naslovom „premještanje loptice” i putting green u indeksu

 • čitanje ovih pravila potvrdit će točan odgovor.
Uz Sadržaj i Indeks, sljedeće točke pomoći će vam u učinkovitom i 
točnom korištenju ove knjige pravila.A game universally beloved for its elegance and 

splendour, golf will always be a game of honour. 
Alongside The R&A and USGA, Rolex is proud 
to be a part of, and stand behind, golf ’s new rules 
and all that they represent for the future of the 
game, and those who love and play it.

forever golf.
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Osnove igre
PRAVILA 1-4

IUpoznajte definicije
U knjizi postoji više od 70 definiranih pojmova (na primjer, nenormalno 
stanje igrališta, opće područje, itd.) i oni čine temelj za pisanje pravila. 
Dobro poznavanje definiranih pojmova (koji su u cijelosti objavljeni u 
knjizi i sadržani u jednom dijelu pri kraju knjige) vrlo su važni za pravilnu 
primjenu pravila.

Razumijevanje činjenice slučaja
Da biste odgovorili na bilo koje pitanje o pravilima, morate potanko 
razmotriti činjenice nekog slučaja.
Trebate prepoznati:

 • oblik igre (igrate li match igru ili stroke igru; igrate li pojedinačno, 
„igru u četvero” ili igru „četiri loptice”, itd.)

 • tko je uključen (vi, vaš partner ili caddie, vaš protivnik ili njegov/
njezin caddie, ili neki vanjski utjecaj)

 • na kojem se dijelu terena dogodila nastala situacija (u pješčanoj 
prepreci, u kaznenom području, na putting greenu, itd.)

 • što se zapravo dogodilo.

Pogledajte knjigu
Kao što je navedeno, izdanje „Pravila golfa za igrače” trebalo bi dati 
odgovor na većinu pitanja s kojima ćete se suočavati na igralištu. 
Ali, ako ste u nedoumici, uputite svoje pitanje Odboru pri povratku u 
klupsku kuću.

U tekstu su korišteni neki termini na engleskom jeziku jer su uvaženi 
među golferima, a njihovo objašnjenje nalazi se u definicijama na kraju 
knjige: putting green, score-kartica, marker, drop, caddie, match igra, 
stroke igra.
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Igrač treba provjeriti je li Odbor prihvatio Kodeks ponašanja, jer može 
dobiti kaznu ako ga ne poštuje.

 1.3  Igranje prema pravilima 

Očekuje se da igrač prepozna prekršeno pravilo i bude iskren u primjeni 
vlastitih kaznenih udaraca. 
 
U primjeni pravila golfa može se zatražiti pomoć suca ili Odbora, ali ako 
pomoć nije moguća u odgovornom vremenu, mora se nastaviti s igrom i 
riješiti problem poslije. 
 
Postoje slučajevi kada se mora napraviti procjena, kao što je mjesto 
na kojem će igrač zamijeniti lopticu, točka na kojoj je loptica prešla 
granicu kaznenog područja ili uzimanje olakšanja prema pravilima 
golfa. Od igrača se očekuje da razmotre sve dostupne informacije i 
donesu razumnu prosudbu u određenim okolnostima. 
 
Kazna se odnosi na igrača kada kršenje pravila proizlazi iz njegovih 
postupaka, postupaka njegova caddieja ili postupaka neke druge 
osobe koja djeluje s igračevim autoritetom ili znanjem. 
Kazneni udarci služe da bi isključili svaku moguću prednost. Postoje tri 
glavne razine kaznenih udaraca:

 • jedan kazneni udarac – primjenjuje se u match igri i u stroke igri
 • opća kazna – izgubljeno polje u match igri i dva kaznena udarca u 

stroke igri
 • diskvalifikacija – primjenjuje se u stroke igri i u match igri.

Vidi Puna Pravila
Za više informacija o kaznama, uključujući i način na 
koji se primjenjuju kazne u slučaju više kršenja.

PRAVILO

1
Pravilo br. 1 uključuje osnovna načela igre:

 • igrač mora igrati na onakvom igralištu kakvo je zatekao i igrati 
lopticu kako leži 

 • igrač mora igrati prema pravilima i u duhu igre
 • igrač je sam sebi odgovoran za dobivene kaznene udarce ako 

krši pravila golfa, kako ne bi dobio potencijalnu prednost u 
odnosu prema protivniku u match igri ili drugim igračima u 
stroke igri.

Igra, ponašanje igrača i pravila

1.1  Igra
Golf se igra tako što igrač udara lopticu palicom. Svako polje počinje s 
početnog područja (tee off ) i završava kada je loptica ubačena u rupu 
koja se nalazi na površini pod nazivom putting green.
Igrač bi normalno trebao igrati na igralištu onakvom kakvim ga je 
zatekao i igrati lopticu kako leži. 

 1.2  Pravila ponašanja na igralištu
Od svih se igrača očekuje da igraju u duhu igre tako što:

 • sudjeluju potpuno – npr., poštuju pravila golfa, računaju sve 
kaznene udarce i budu iskreni u svim aspektima igre

 • poštuju druge igrače – npr. igraju brzo bez zadržavanja, paze na 
sigurnost ostalih i ne ometaju ostale igrače u igri

 • brinu se za očuvanje igrališta – npr. popravljaju oštećenja nastala 
pri udarcu, ravnaju površinu pješčane prepreke, popravljaju 
oštećenja uzrokovana padom loptice i ne nanose nepotrebna 
oštećenja na igralištu.
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PRAVILO

2 Igralište

2.1  Granice igrališta i izvan granica
Golf se igra na igralištu za golf. Područja koja nisu unutar igrališta 
smatraju se izvan granica. 

 2.2  Definirana područja igrališta
Igralište dijelimo na pet područja. Opće područje koje pokriva cijelo 
igralište i četiri specifična područja:

 • pozicija za početni udarac polja koje se igra (tee off), (pravilo 6.2.)
 • sva kaznena područja (pravilo 17)
 • sve pješčane prepreke (pravilo 12)
 • putting green polja koje igrate (pravilo 13)

Važno je znati na kojem se području nalazi loptica jer to utječe na 
pravila koja se primjenjuju u igri ili na olakšanje prema pravilima golfa.

Vidi Puna Pravila
Za informaciju o tome kako tretirati lopticu koja leži na 
dva područja polja.

Opće područje pokriva sva područja igrališta 
osim slijedećih:

Početno područje (tee off)
Pješćane prepreke

Kaznena područja
Putting green polja

1

3

4

2

2
3

1
2

3
4

DIJAGRAM 2.2: DEFINIRANA PODRUČJA IGRALIŠTA 

 2.3  Objekti ili uvjeti koji mogu ometati igru
Slobodno olakšanje (olakšanje bez kazne) može se dobiti od:

 • neučvršćenih predmeta (pravilo 15.1)
 • pomičnih prepreka (pravilo 15.2) 
 • nenormalnih uvjeta na igralištu, rupe od životinja, tla u popravku, 

nepomične prepreke i privremene vode (pravilo 16.1).
No, igrač ne dobiva slobodno oslobađanje od graničnih objekata ili 
sastavnih objekata koji ometaju vašu igru.

 2.4  Zona bez igre
Zona bez igre dio je igrališta s kojega nije dopušteno igrati. Igrač 
također ima pravo na olakšanje ako zona bez igre ometa njegov stav ili 
zamah i izvan zone bez igre.

Svrha pravila: Pravilo 2 uvodi osnovne pojmove koje igrač treba 
znati o igralištu:

 • postoji pet definiranih područja na igralištu
 • postoji nekoliko vrsta definiranih objekata i uvjeta koji mogu 

ometati igru.
Važno je znati područja igrališta na kojem leži loptica i status 
bilo kojih ometajućih objekata ili uvjeta, jer oni često utječu na 
igračeve mogućnosti igranja loptice ili na uzimanje olakšanja 
prema pravilima golfa.
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 3.2  Match Igra

Svrha pravila: Match igra ima specifična pravila (osobito o predaji 
i davanju informacija o broju udaraca) zato što se igrač i njegov 
protivnik:

 • natječu isključivo međusobno na svakom polju 
 • mogu vidjeti međusobnu igru
 • mogu štititi osobne interese.

3.2a Rezultati polja ili meča
U match igri rezultat polja ili meča odlučuju se kako slijedi:

 •  igrač je osvojio polje ako ima manje udaraca od svojeg protivnika, 
ako preda polje ili ako protivnik dobije opću kaznu (izgubljena 
rupa u match playu)

 • Polje je izjednačeno kada igrač i njegov protivnik završe polje s 
jednakim brojem udaraca.

 • Igrač osvaja meč kada vodi protivnika s više osvojenih rupa nego 
što ih je ostalo za odigrati. U tom slučaju protivnik priznaje poraz 
ili je diskvalificiran..

 • Ako je meč izjednačen nakon odigranog posljednjeg polja i treba 
se utvrditi pobjednik, meč se produžuje po jedno polje sve dok se 
ne utvrdi pobjednik. 

3.2b Predaja sljedećeg udarca, polja ili meča
Igrač protivniku može predati (prepustiti/darovati) sljedeći udarac, 
polje ili meč, ali samo ako je tako jasno dogovoreno.
Predaja je konačna – igrač ne može povući predaju, a protivnik predaju 
ne može odbiti.

Vidi Puna Pravila
Za više informacija o predajama

 3.1  Osnovni elementi svakog natjecanja
Forma igre. Match igra i stroke igra različito se igraju:

 • u match igri igrač i njegov protivnik natječu se međusobno na 
temelju pobjede, gubitka ili izjednačenja na svakom polju

 • u regularnoj stroke igri svi se igrači natječu međusobno na 
temelju zasebnog konačnog rezultata (pravilo 2.1 pokriva druge 
oblike stroke igre koje se koriste drukčijim metodama računanja 
rezultata).

Igrač igra kao pojedinac koji se natječe sam za sebe ili s partnerom 
s kojim se natječe zajedno. S obzirom na to da se pravila 1 – 20 
usredotočuju na individualnu igru, primjenjuju se i onda kada su 
uključeni partneri i timovi.
Bruto i neto bodovanje. U scratch natjecanju, tvoj bruto rezultat za 
polje ili rundu je tvoj ukupan broj udaraca. U handicap natjecanju, tvoj 
neto rezultat za polje ili rundu je tvoj bruto rezultat korigiran za tvoje 
handicap udarce.

PRAVILO

3 Natjecanje

Svrha pravila: Pravilo 3 uključuje glavne elemente svih igrališta:
 •  igra li se ili match ili stroke igra
 •  igra li igrač pojedinačno ili s partnerom
 •  boduje li se igra prema bruto rezultatima (handicap se ne 

obračunava) ili neto rezultatima (handicap se obračunava).
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 3.3  Stroke Igra

Svrha pravila: Stroke igra ima specifična pravila (posebno u vezi 
sa score-kartom i sa završavanjem igre ubacivanjem u rupu):

 • igrač se natječe sa svim drugim natjecateljima na turniru
 • svi igrači moraju biti tretirani jednako prema pravilima golfa.

Nakon odigrane runde, igrač i njegov marker moraju potvrditi 
rezultat na svakom polju i vratiti score-kartu Odboru.

3.3a Pobjednik u stroke igri
Pobjednik je igrač koji odigra sve runde s najmanje ukupnih udaraca.

3.3b Računanje udaraca u stroke igri
Odgovornosti markera: nakon svakog odigranog polja u rundi, marker 
mora potvrditi broj udaraca koji je igrač napravio na tom polju te upisati 
bruto rezultat u score-kartu.

Kada runda završi, marker mora potvrditi rezultate igrača sa score-
karte. Ako igrač ima više od jednog markera, svaki marker mora 
potvrditi rezultate s polja na kojem je on bio marker.

Odgovornosti. Kada runda završi igrač: 
 • mora pozorno provjeriti rezultate koje je upisao njegov marker i 

razgovarati s Odborom ako ima kakvih primjedbi ili pogrešaka 
 •  mora biti siguran da je marker potvrdio rezultate upisane u score-

karti
 •  ne smije mijenjati rezultate na score-karti koje je upisao marker 

osim ako se tako složio s markerom ili ako ima odobrenje Odbora
 •  mora potvrditi rezultate upisane u score-kartu i odmah ih vratiti 

Odboru, poslije čega više nije moguće ništa mijenjati na score-
karti.

 • Ako igrač krši bilo koje od tih pravila, mora biti diskvalificiran.

3.2c Primjena handicapa u handicap matchu
Igrač i njegov protivnik međusobno bi si trebali reći handicap prije 
početka meča. Što se događa ako igrač prijavi pogrešan handicap i ne 
ispravi ga prije nego što protivnik izvede početni udarac:

 •  ako je prijavljeni handicap igrača previše visok i utječe na broj 
udaraca, igrač je diskvalificiran

 • ako je prijavljeni handicap igrača previše nizak, ne dobiva kaznu i 
mora igrati prema nižem (prijavljenom) handicapu.

Handicap udarci računaju se na svakom polju, a niži neto rezultat 
osvaja polje. Ako je izjednačeni meč produljen, handicap udarci daju se 
istim putem kao i u rundi.

Vidi Puna Pravila   Za više informacija o primjeni handicapa u match igri

3.2d Odgovornosti u match igri
Igrač je odgovoran:

 •  priopćiti točan broj udaraca protivniku kada ga protivnik upita
 •  u najkraćem mogućem roku obavijestiti protivnika kada prekrši 

pravilo (zasluži kazneni udarac)
 • znati rezultat u meču.

U meču se trebaju štititi osobna prava i interesi prema pravilima golfa:
 •  ako igrač vjeruje ili zna da je njegov protivnik prekršio pravilo za 

koje se dobiva kazneni udarac, može postupiti prema pravilima 
golfa ili odabrati da zanemari prekršaj

 • Ali ako se igrač i njegov protivnik namjerno dogovore da ignoriraju 
prekršeno pravilo ili kazneni udarac, oboje su diskvalificirani

 •  ako se igrač i njegov protivnik ne slažu o prekršenom pravilu 
ili kaznenom udarcu, mogu štititi osobna prava zahtijevajući 
odlučivanje prema pravilu.

Vidi Puna Pravila
Za više informacija o odgovornosti i kada se primjenjuje 
kazna za davanje pogrešnog broja udaraca ili ako 
protivnik nije svjestan kazne.
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DIJAGRAM 3.3B: ODGOVORNOSTI NA REZULTATSKOJ KARTICI U 
HANDICAP STROKE IGRI

Krivi rezultat na polju. Ako igrač vrati score-kartu s krivim rezultatom 
na bilo kojem polju:

 • ako je upisani rezultat na nekom polju veći nego što je stvarno bio, 
računa se rezultat koji je upisan

 • ako je upisani rezultat na nekom polju manji nego što je stvarno 
bio, igrač mora biti diskvalificiran.

Računanje udaraca u handicap natjecanju. Odgovornost igrača je da 
bude siguran kako je njegov handicap upisan u score-kartu.
 • Ako je upisani handicap igrača previše visok i utječe na broj 

udaraca ili ako handicap nije upisan, igrač je diskvalificiran s 
handicap natjecanja.

 • Ako je upisani handicap igrača previše nizak, ne dobiva kaznu i 
njegov neto rezultat računa se prema nižem handicapu.

Vidi Puna Pravila
Za informacije o iznimci kada igrač propusti upisati 
kaznu, za koju nije znao, na score-kartu.

3.3c Propust ubacivanja loptice
Igrač mora ubaciti lopticu u rupu na svakom polju u rundi. Ako 
natjecatelj propusti ubaciti lopticu u rupu, mora ispraviti pogrešku prije 
nego što odigra sljedeći početni udarac ili u slučaju posljednjeg polja, 
prije vraćanja score-karte.
Ako ne ispravi pogrešku prije navedenog, mora biti diskvalificiran.
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PRAVILO

4 Oprema igrača

 4.1  Palice

4.1a Dopuštene palice za izvođenje udarca
Igrač se mora koristiti palicom koja odgovara zahtjevima prema 
pravilima o opremi. 

Ako je igračeva palica oštećena tijekom runde ili dok je igra 
zaustavljena, igrač može nastaviti izvoditi udarce s oštećenom palicom 
ostatak runde ili je vratiti u najbliže moguće stanje u kojem je bila prije 
oštećenja.

Vidi Puna Pravila

Za više informacija o ograničenjima u popravljanju štete 
i mijenjanju karakterističnih značajki palice.

Kazna za kršenje pravila pod pravilom 4.1a: Diskvalifikacija.

Svrha pravila:Pravilo pod brojem 4 odnosi se na opremu kojom 
se igrač smije koristiti tijekom runde. Temelji se na načelu da je 
golf natjecateljska igra o čijem bi uspjehu trebala ovisiti igračeva 
prosudba, vještina i sposobnost. Zato je igrač obvezan:

 •  koristiti se odgovarajućim palicama i lopticama
 •  imati najviše 14 palica, a u rundi ne smije zamijeniti oštećenu 

ili izgubljenu palicu 
 •  ograničeno se koristiti drugom opremom koja pripada opremi 

za pomoć u igri.

4.1b Ograničenje na 14 palica; dijeljenje, dodavanje ili 
zamjena palica tijekom runde
Igrač ne smije početi rundu golfa s više od 14 palica ili imati više od 14 
palica tijekom runde.
Ako igrač počne rundu s manje od 14 palica, tijekom runde smije 
dodavati palice do ograničenja od 14 palica koje smije imati.
Kada igrač postane svjestan da ima više od 14 palica i time krši pravilo 
golfa, palicu ili više palica koje čine višak odmah mora izvaditi iz igre 
prema proceduri iz pravila 4.1c.

Vidi Puna Pravila
Za više informacija o dijeljenju, dodavanju ili zamjeni 
palica, uključujući i iznimku kada igrač nije uzrokovao 
štetu.

Kazna za kršenje pravila 4.1b: Kazna se određuje prema vremenu kada 
je igrač postao svjestan kršenja pravila golfa.

 •  Za vrijeme igranja polja: kazna se pridodaje na kraju polja koje 
igrač igra. U match igri igrač mora završiti igru na polju, primijeniti 
rezultat s tog polja na rezultat matcha i zatim primijeniti kaznu da 
bi ispravio rezultat matcha.

 •  Između dvaju polja: Kazna se primjenjuje na kraju upravo 
završenog polja, a ne na sljedećem polju.

Kazna u match igri – rezultat u match igri označuje se kao izgubljeno 
polje, najviše na dva polja:

 •  Ovo je prilagođeno pravilo – nije isto kao kazna „izgubljeno polje”.
 •  Na kraju polja koje igrač igra ili ga je upravo odigrao, rezultat u 

match igri rezultira izgubljenim jednim poljem za svako odigrano 
polje na kojem se dogodilo kršenje pravila, a najviše na dva polja 
u rundi.

 •  Na primjer, ako igrač počne igru s 15 palica i postane svjestan 
prekršaja dok igra na trećem polju te pobijedi na tom polju i time 
ima tri osvojena polja u meču, tada rezultat na dvjema rupama 
mijenja u izgubljene i tada ima samo jedno osvojeno polje.
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Kazna u stroke igri – Dva kaznena udarca, najviše 4 kaznena udarca: 
igrač dobije opću kaznu (2 kaznena udarca) na svakom odigranom 
polju na kojem se dogodilo kršenje pravila, najviše 4 kaznena udarca 
u rundi (dodajući 2 kaznena udarca na svakom od prvih dvaju polja na 
kojima je kršenje nastalo).

4.1c Postupak za isključenje palice iz igre
Kada igrač tijekom runde postane svjestan da ima više od 14 palica ili 
da je izveo udarac s palicom drugog igrača, odmah mora jasno pokazati 
svaku palicu koju vadi iz torbe (na primjer da palicu okrene naopako u 
svojoj torbi).
Kazna za nepravodobno upozoravanje na palicu koju igrač vadi iz igre: 
diskvalifikacija.

Vidi Puna Pravila Za informaciju o isključenju palice iz igre prije početka 
runde.

 4.2  Loptice

4.2a Dopuštene loptice u rundi
Igrač se mora koristiti lopticom koja odgovara zahtjevima prema 
pravilima o opremi. Igrač smije dobiti odgovarajuću lopticu za igru od 
bilo koje druge osobe, uključujući i drugog igrača na igralištu.
Igrač ne smije udariti lopticu čije su karakteristične performanse 
namjerno izmijenjene.
Kazna za izvođenje udarca kojim se krši pravilo 4.2a: diskvalifikacija.

4.2b Lopta se razbila u dijelove tijekom igranja na polju.

Vidi Puna Pravila Za informaciju o tome što učiniti kada se loptica razbije 
na komadiće dok igrač igra na polju

Pravilo 4

4.2c Loptica je zarezana ili napuknuta na polju.
Ako igrač opravdano smatra da je njegova loptica zarezana ili 
napuknuta dok igra polje, može je podići kako bi provjerio. Prvo, mora 
označiti mjesto na kojem leži, a zatim je podići bez čišćenja (osim na 
putting greenu).
Ako igrač podigne lopticu bez opravdanog razloga, ne označi mjesto 
lopte prije nego što je podigne, ili je očisti kada to nije dopušteno, 
dobiva jedan kazneni udarac.
Loptica se može zamijeniti (zamjenom na izvornome mjestu) ako se 
jasno vidi da je izvorna loptica zarezana ili napuknuta i da se ta šteta 
dogodila na polju koje se igra, ali ne ako je samo izgrebena, ako je 
oštećena boja ili promijenjena nijansa.
Kazna za neispravno zamijenjenu lopticu ili za igranje loptice s 
pogrešnog mjesta, zbog kršenja pravila 4.2c: Opća kazna (2 kaznena 
udarca).

 4.3  Korištenje opreme
Pravilo 4.3 uključuje svu vrstu opreme koja se smije upotrijebiti tijekom 
runde.
To se pravilo tiče samo načina na koji se koristite opremom. To ne 
ograničuje opremu koju možete imati sa sobom tijekom runde.

4.3a Dopuštena i zabranjena uporaba opreme
Igrač se može koristiti opremom za pomoć u igri tijekom runde, ali ne 
smije stvoriti potencijalnu prednost:

 •  korištenjem opreme (osim palice ili loptice) koja umjetno uklanja 
ili smanjuje potrebu za vještinom ili prosudbom koja je bitna za 
natjecanje u igri 

 •  korištenjem opreme (uključujući palicu ili lopticu) na nenormalan 
način u izvođenju udarca, to jest na način koji je bitno različit od 
njegove namjene i obično se ne priznaje kao dio igre.
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Vidi Puna Pravila
Za uobičajene primjere upotrebe opreme koja je 
dopuštena i nije dopuštena tijekom runde, kao što je 
korištenje opreme za mjerenje udaljenosti ili vjetra, 
korištenje uređaja za pružanje preporuka odabira palice 
ili za vježbanje.

4.3b Oprema koja se upotrebljava u medicinske svrhe 

Vidi Puna Pravila
Za informacije o korištenju opreme iz medicinskih 
razloga i čimbenicima koje bi Odbor trebao razmotriti.

Kazna za kršenje pravila 4.3:
 •  kazna za prvi prekršaj je Opća kazna (2 kaznena udarca)
 •  kazna za ponovljeni prekršaj je diskvalifikacija; postoje 

ograničene situacije u kojima se drugo kršenje smatra povezanim 
s prvim kršenjem i tada se primjenjuje samo Opća kazna.

Igranje runde i polja
PRAVILA 5-6

II
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PRAVILO

5 Igranje runde

Svrha pravila: Pravilo 5 pokriva način igranja runde – na primjer 
gdje ili kada igrač smije raditi probu na terenu prije ili tijekom 
runde, kada runda počinje i završava te što se događa kada se 
igra mora zaustaviti ili nastaviti. Od igrača se očekuje da:

 •  počne svaku rundu na vrijeme
 •  igra kontinuirano i brzo tijekom svakog polja do završetka 

runde.

Kada je igrač na redu za udarac, preporučeno je izvesti udarac u 
manje od 40 sekundi, a obično i puno brže od toga.

 5.1  Runda – Značenje
Runda je redoslijed od 18 ili manje polja koje odredi Odbor.

Vidi Puna Pravila Za više informacija o značenju runde i načinu na koji se 
pravila primjenjuju kada je igra zaustavljena ili kada 
runda završava izjednačenjem.

 5.2  Vježbanje na igralištu prije runde ili između rundi.
Vježbanje na igralištu znači udaranje loptice s bilo kojeg mjesta ili 
ispitivanje površine putting greena bilo kojeg polja tako što igrač 
kotrlja lopticu ili trlja površinu.

5.2a Match Igra
Igrač može vježbati na igralištu prije runde ili između rundi na 
natjecanju match igre.

5.2b Stroke Igra
Na dan natjecanja u stroke igri:

 •  igrač ne smije vježbati na igralištu prije runde, ali smije vježbati 
putt ili chip na mjestu za početni udarac i na vježbalištu ili u 
neposrednoj blizini

 •  igrač smije vježbati na igralištu nakon završene posljednje runde 
toga dana.

Kazna za kršenje pravila 5.2:
 •  kazna za prvo kršenje je Opća kazna (primjenjuje se na prvom 

polju)
 •  kazna za drugo kršenje je diskvalifikacija.

 5.3  Početak i kraj runde

5.3a Kada početi rundu
Igrač mora početi rundu na određeno početno vrijeme (ne prije ili 
poslije).
Kazna za kršenje pravila 5.3a je diskvalifikacija,  osim u ova tri slučaja:

 •  igrač je stigao na startnu poziciju, spreman je za igru, ne kasni 
više od 5 minuta, opća kazna  primjenjuje se na prvom polju

 •  igrač je počeo igrati ne više od 5 minuta ranije, Opća kazna se 
primjenjuje na prvom polju

 •  Odbor odlučuje da je igrač spriječen krenuti na vrijeme zbog 
izvanrednih okolnosti, u toj situaciji nema kršenja pravila i ne 
primjenjuje se kazna.

5.3b Kada runda završava

Vidi Puna Pravila Za informaciju o tome kada runda završava.
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5.4  Igranje u grupi
Igrač mora na svakom polju igrati sa svojim protivnikom u match igri ili 
u grupi koju je sastavio Odbor za stroke igru.
Kazna za kršenje pravila 5.4: Diskvalifikacija.

 5.5  Vježbanje tijekom runde ili dok je igra zaustavljena
Dok traje runda ili dok je igra zaustavljena, ne smiju se izvoditi probni 
udarci.
Iznimka – Između polja igrač smije vježbati putting ili chipping na 
putting greenu ili blizu polja koje je upravo završio i na svakom putting 
greenu namijenjenom za vježbu ili s pozicije za početni udarac na 
sljedećem polju. Ali takvi udarci ne smiju biti izvedeni iz pješčane 
prepreke i ne smiju neodgovorno usporavati igru.
Kazna za kršenje pravila 5.5: Opća kazna. Ako se kršenje dogodi 
između dvaju polja, kazna se primjenjuje na sljedećem polju.

Vidi Puna Pravila Za informaciju o treniranju dok je igra zaustavljena. 

 5.6  Nerazumno odgađanje igre, brzi tempo

5.6a Nerazumno odgađanje igre
Igrač ne smije nerazumno odgađati igru kada igra na polju ili između 
dvaju polja.
Kazna za kršenje pravila 5.6a:

 •  kazna za prvo kršenje je jedan kazneni udarac
 •  kazna za drugo kršenje je Opća kazna
 •  kazna za treće kršenje je diskvalifikacija.

Ako igrač nerazumno odgađa igru između dvaju polja, kazna se 
primjenjuje na sljedećem polju.

5.6b Brz tempo igre
Rundu bi trebalo igrati brzim tempom.

Igračev tempo igre utjecat će na vrijeme runde drugih igrača, uključujući 
igrače iz njegove grupe i igrače iz ostalih skupina na terenu. Poželjno je 
dopustiti bržoj grupi da prođe naprijed. 
Preporuka za brzu igru. Igrač bi trebao igrati brzim tempo tijekom cijele 
runde, uključujući i vrijeme potrebno za:

 •  pripremu na svaki udarac
 •  kretanje s jednog mjesta na drugo između izvedenih udaraca 
 •  kretanje na sljedeću početnu poziciju nakon završenog polja.

Igrač bi se trebao unaprijed pripremiti za sljedeći udarac i biti spreman 
za igru kada je njegov red.
Kada je igrač na redu za igru:

 •  preporučuje se da izvede udarac u roku od najviše 40 sekundi 
nakon što je (ili bi trebao biti) u mogućnosti igrati bez ometanja 

 •  trebao bi biti u mogućnosti igrati brže od toga i sebe poticati na 
takvu igru.

Igranje prije reda, kako bi se poboljšao tempo igre (ready golf ). 
U stroke igri, igrač može igrati preko reda, ali na siguran i odgovoran 
način.
U match igri, igrač i njegov protivnik moraju se složiti da jedan igra prije 
reda kako bi uštedjeli vrijeme.

 5.7  Zaustavljanje igre; Nastavak igre
5.7a Kada igrač može ili mora zaustaviti igru
Tijekom runde igrač ne smije zaustaviti igru, osim u sljedećim 
slučajevima:

 •  Odbor zaustavlja igru
 •  igrač vjeruje da postoji opasnost od udara munje, u kojem slučaju 

mora podnijeti izvješće Odboru
 •  u match igri igrač i njegov protivnik mogu se složiti da zaustave 

igru iz bilo kojeg razloga, osim ako to ne odgađa natjecanje.
Ako igrač zaustavi igru iz bilo kojeg razloga koji nije dopušten prema 
ovom pravilu ili ako se ne javi Odboru kada je to potrebno, isti je 
diskvalificiran.
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5.7b Što treba učiniti kada Odbor odgodi igru
Trenutačna odgoda (npr. kada postoji neposredna opasnost ). Ako 
Odbor proglasi trenutačnu odgodu igre, igrač mora odmah zaustaviti 
igru i ne smije izvesti udarac dok Odbor ne odobri nastavak igre.  
Normalna odgoda (npr. ako je mračno ili ako je igra nemoguća zbog 
stanja igrališta).  Ako su svi igrači iz grupe između dvaju polja, grupa 
mora zaustaviti igru i ne smije početi sljedeće polje sve dok Odbor ne 
odobri nastavak igre.
Ako bilo koji od igrača u grupi počne igrati na sljedećem polju, grupa 
može birati hoće li zaustaviti igru ili će odigrati na tom polju. Nakon 
što grupa završi s poljem ili stane prije završetka polja, igrač ne smije 
izvesti udarac sve dok Odbor ne odobri nastavak igre.
Kazna za kršenje pravila 5.7b: Diskvalifikacija.

5.7c Što treba raditi kada se igra nastavlja.
Igra se mora nastaviti u vrijeme koje je odredio Odbor i ondje gdje je 
igra zaustavljena na polju, između dvaju polja, na početnom mjestu za 
sljedeće polje, čak i ako se igra nastavi.
Kazna za kršenje pravila 5.7c: Diskvalifikacija.

5.7d Podizanje loptice kada je igra zaustavljena. Vraćanje ili 
zamjena loptice kada se igra nastavlja.
Kada igrač stane s igrom prema ovom pravilu, može označiti i podići 
lopticu.
Prije nego što se igra nastavi ili kada se nastavi:

 •  igrač mora istu ili neku drugu lopticu staviti na izvorno mjesto (ako 
se ne zna točno mjesto, mora se procijeniti)

 • ako igračeva loptica nije pomicana kada je igra zaustavljena, igrač 
može udariti lopticu kako leži, ili može označiti i podići lopticu i 
vratiti istu ili neku drugu lopticu na izvorno mjesto.

Kazna za udaranje loptice s krivog mjesta pod pravilom 5.7d: Opća 
kazna.

PRAVILO

6 Igranje na polju

Svrha pravila: Pravilo 6 odnosi se na igru na polju – npr. uključuje 
posebna pravila za početni udarac, pravilo za korištenje iste 
loptice cijelo polje, osim kada je zamjena dopuštena, redoslijed 
igranja (što je važnije u match igri nego u stroke igri) i dovršavanje 
polja.

 6.1  Početak igre na polju

6.1a Kada počinje polje 
Igrač je počeo igrati na polju kada je izveo početni udarac na tom polju.

6.1b Loptica mora biti udarena unutar početnog područja
Ako igrač na početku polja udari lopticu izvan početnog područja 
(uključujući i udarac s krivih oznaka na tom ili drugom polju):
U match igri nema kazne i igrač udara lopticu kako leži, ali protivnik 
može poništiti udarac i igrač tada mora igrati unutar početnog 
područja.  

Vidi Puna Pravila
Za više infformacija o poništavanju udarca od strane 
protivnika

Stroke Igra. Igrač dobiva  opću kaznu (dva kaznena udarca) i mora 
ispraviti pogrešku tako što će izvesti udarac unutar početnog područja. 
Ako ne ispravi pogrešku, igrač je  diskvalificiran.

Vidi Puna Pravila Za više informacija o statusu udarca izvedenog izvan 
početnog područja i o kaznidiskvalifikacije ako greška 
nije ispravljena..
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 6.2  Playing Ball from Teeing Area

6.2a Kada se primjenjuju pravila na početnom području
Pravila na početnom području se primjenjuju kad god se od igrača 
zahtijeva ili mu je dozvoljeno igrati s početnog područja. 

Vidi Puna Pravila Za više informacija o primjenjivanju pravila na početnom 
području.

6.2b Pravila na početnom području
Loptica se nalazi na početnom području kada bilo koji dio loptice dira 
početno područje ili se nalazi iznad bilo kojeg njegova dijela. Igrač 
smije stajati izvan područja za početni udarac pri udaranju loptice na 
početnom području. Igrač može udariti lopticu s teeja koji se nalazi na 
tlu ili sa samog tla.

Područje s točkicama definira vanjske rubove početnog područja. 
Loptica je u početnom području kada bilo koji dio loptice dodiruje ili je 
iznad početnog područja.

Početno područje

Smjer igre

Unutar
početnog 
područja

Izvan 
početnog 
područja

DIJAGRAM 6.2B: KADA JE LOPTICA U POČETNOM PODRUČJU

Vidi Puna Pravila Za više informacija o početnom području, uključujući 
određene uvjete koji mogu biti ispravljeni, ograničenja 
za premještanje oznaka i tretiranje loptice koja leži 
unutar početnog područja nakon izvedenog udarca.

 6.3  Loptica kojom se igrači koriste u igranju polja

Svrha pravila: Igranje polja je niz udaraca izvedenih od početnog 
područja do ubacivanja u rupu na putting greenu. Poslije 
početnog udarca potrebno je igrati s istom lopticom do završetka 
polja. Ako igrač udari pogrešnu lopticu ili zamijeni lopticu kada 
zamjena nije dopuštena u pravilima, dobiva kaznu.

6.3a Ubacivanje u rupu iste loptice s kojom je izveden 
početni udarac
Igrač smije igrati s bilo kojom odgovarajućom lopticom kada počinje 
polje s početnog područja i smije mijenjati loptice između dvaju polja.
Igrač mora završiti polje ubacivanjem iste loptice s kojom je izveo 
udarac s početnog područja, osim kada:

 •   izgubi lopticu ili kada loptica ide izvan granice
 •  zamijeni lopticu (bez obzira na to je li to dopušteno ili nije).

Na lopticu s kojom se igra trebalo bi staviti identifikacijsku oznaku.

6.3b Zamjena loptice tijekom igranja polja
Pri olakšanju dropanjem ili postavljanjem loptice, igrač se može 
koristiti izvornom ili nekom drugom lopticom.
Pri ponovnom igranju s mjesta prethodnog udarca (pravilo Udarac-i-
duljina), igrač se može koristiti izvornom ili nekom drugom lopticom.
Kada igrač postavlja lopticu na mjesto, nije dopuštena zamjena loptice 
i mora se koristiti izvornom lopticom, uz određene iznimke prema 
pravilu 14.2a.
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Ako igrač izvede udarac s nepravilno zamijenjenom lopticom:
 • Dobiva Opću kaznu
 •  u stroke igri mora završiti polje s nepravilno zamijenjenom 

lopticom.

6.3c Pogrešna loptica
Igrač ne smije udariti pogrešnu lopticu.

Vidi Puna Pravila Za informacije o iznimci kada se loptica nalazi u vodi.

Kazna za udaranje pogrešne loptice: Opća kazna.
U match igri:

 •  ako igrač i njegov protivnik udaraju lopticu jedan drugom tijekom 
igranja polja, prvi koji izvede udarac s pogrešnom lopticom dobiva 
Opću kaznu (izgubljeno polje)

 •  ako se ne zna koji je igrač prvi udario pogrešnu lopticu, ne 
primjenjuje se kazna i polje se mora odigrati sa zamijenjenim 
lopticama.

U stroke igri igrač mora ispraviti pogrešku nastavljajući igru s izvornom 
lopticom igrajući je kako leži ili uzimanjem olakšanja prema pravilima:

 •  udarac s pogrešnom lopticom i svi se udarci prije pogreške ne 
računaju

 •  ako igrač ne ispravi pogrešku prije izvođenja sljedećega početnog 
udarca ili u posljednjem polju u rundi, prije vraćanja score-karte, 
igrač je diskvalificiran. 

 6.4  Order of Play When Playing Hole

Svrha pravila: Pravilo 6.4 pokriva redoslijed igranja na polju. 
Redoslijed igranja s početne pozicije ovisi o tome „čast”, a poslije 
toga se temelji na tome koja je loptica najudaljenija od rupe.

 •

6.4a Match igra
Početak prvog polja. Prednost igranja odlučuje se prema redoslijedu 
izvlačenja ili ako nema izvlačenja, dogovorom ili metodom slučaja (npr. 
bacanje novčića).
Početak svih ostalih polja. Igrač koji je pobijedio na prethodnom polju 
ima prednost igranja na sljedećem početnom području. Ako je polje 
bilo izjednačeno, igrač s prednosti na prethodnom početnom području, 
zadržava prednost.
Nakon što oba igrača počnu polje. Prvo se igra lopta koja je udaljenija 
od rupe.
U svim slučajevima, ako igrač igra prije svojeg reda, nema kazne i 
udara svoju loptu kako leži, ali protivnik može poništiti udarac.
Iznimka – Igranje prije vremena prema dogovoru kako bi se uštedjelo 
na vremenu: Da bi uštedjeli na vremenu, igrač i njegov protivnik mogu 
se složiti da igraju preko reda.

Vidi Puna Pravila Za više informacija o otkazivanju udarca protivnika.

6.4b Stroke igra
Početak prvog polja. Prednost igranja se odlučuje prema redoslijedu 
izvlačenja ili ako nema izvlačenja, dogovorom ili “metodom slučaja 
(npr. bacanje novčića).
Početak svih ostalih polja. 

 •  Igrač u grupi s najmanjim bruto rezultatom na polju ima prednost 
igranja na sljedećem početnom području; Igrač s drugim najnižim 
bruto rezultatom trebao bi igrati sljedeći; i tako dalje.

 •  U match igri bitan je redoslijed igranjan; ako igrač igra preko 
reda, protivnik može poništiti udarac i zahtijevati da igrač 
ponovi udarac.

 •  U stroke igri nema kazne za igranje preko reda i dopušteno je 
poticati ready golf – igranje preko reda kako bi se poboljšao 
tempo igre, ali na siguran i odgovoran način. 
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 •  Ako dva ili više igrača imaju isti rezultat na polju, trebali bi igrati 
istim redoslijedom kao i na prethodnom polju.

 •  Prednost igranja temelji se na bruto rezultatima, čak i u natjecanju 
s handicapom.

Nakon što svi igrači počnu polje. Prvo se igra lopta koja je udaljenija od 
rupe.
U svim slučajevima, ako igrač igra prije svojeg reda, nema kazne, osim 
ako igrač igra prije reda u dogovoru s drugim igračem kako bi jedan od 
njih ostvario nekakvu prednost, tada oba igrača dobivaju Opću kaznu 
(dva kaznena udarca).
“Ready Golf”. U stroke igri dopušteno je poticanje igranja preko reda, 
ali na siguran i odgovoran način:

 •  igrači se slažu da to učine radi udobnosti ili uštede vremena
 •  igračeva se loptica nalazi blizu rupe i želi je ubaciti
 •  igrač je spreman i u mogućnosti je igrati prije normalnog reda i 

takvom igrom ne ugrožava sigurnost i ne ometa igru drugih igrača.
No, ako je igrač koji je na redu spreman te može i upozorava da želi 
igrati prvi, drugi igrači bi trebali čekati dok on ne odigra.

Vidi Puna Pravila
Za informacije o redoslijedu igre pri igranju druge lopte s 
početnog područja, provisional lopte ili pri uzimanju 

olakšanja iz pravila.

 6.5  Završetak igranja polja

Vidi Puna Pravila Za informacije o završetku igranja polja.

Igranje loptice 
PRAVILA 7-11

III
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PRAVILO

7 Traženje loptice: pronalaženje i 
potvrđivanje loptice

Svrha pravila: Pravilo 7 omogućuje poduzimanje razumnih radnji 
kako bi igrač pošteno tražio svoju lopticu nakon svakog udarca.

 • Igrač mora biti oprezan jer će biti kažnjen ako pretjerano 
djeluje i uzrokuje poboljšanje uvjeta koji utječu na njegov 
sljedeći udarac.

 • Kazna se ne primjenjuje ako se loptica slučajno pomakne u 
pokušaju pronalaženja ili potvrđivanja loptice, ali tada je igrač 
mora vratiti na izvorno mjesto.

 7.1  Kako pošteno tražiti lopticu

7.1a Igrač može poduzeti razumne radnje kako bi pronašao i 
potvrdio lopticu.
Igrač može pošteno tražiti lopticu poduzimanjem razumnih radnji kako 
bi je pronašao i potvrdio, kao što su:

 •  pomicanje pijeska i vode
 •  pomicanje ili savijanje trave, grmlja, grana drveća i drugih 

prirodnih objekata koji su učvrščeni ili rastu iz tla te lomljenje 
takvih objekata, ali samo ako je to lomljenje rezultat drugih 
razumnih radnji poduzetih za pronalaženje ili potvrđivanje loptice.

Ako poduzimanje razumnih radnji kao dio pravedne portage 
poboljša uvjete koji utječu na udarac, ne primjenjuje se kazna. Ali 
ako poboljšanje uvjeta proizlazi iz akcija koje su premašile ono što je 
razumno za pravednu potragu, dobiva se Opća kazna.

7.1b Što učiniti kada se pomakne pijesak u pješčanoj 
prepreci koji utječe na ležanje loptice
Igrač mora ponovno napraviti izvornu situaciju u pješčanoj prepreci, 
ali ako je loptica potpuno prekrivena pijeskom, može ostaviti mali dio 
loptice vidljivim.
Ako igrač udari lopticu, a da je ne vrati u izvornu situaciju, dobiva Opću 
kaznu.

 7.2  Kako potvrditi lopticu
Igrač može potvrditi svoju lopticu gledajući je kako leži ili tako što će 
prepoznati svoju oznaku na njoj.

Vidi Puna Pravila  Za više informacija o tome kako potvrditi lopticu.

 7.3 Podizanje loptice radi potvrđivanja
Ako igrač misli da je lopta njegova, ali je ne može potvrditi dok leži, 
mora podići lopticu kako bi je potvrdio. Ali, mjesto loptice prvo se 
mora označiti, a loptica se ne smije očistiti više nego što je potrebno za 
potvrdu (osim na greenu).
Podignuta loptica mora biti vraćena na izvorno mjesto.
Ako igrač podigne lopticu kada nije potrebno za potvrdu, ne označi 
mjesto loptice prije nego što je podigne ili je očisti kada nije dopušteno, 
dobiva jedan kazneni udarac.
Kazna za igranje pogrešno vraćene loptice ili za igranje loptice s 
pogrešnog mjesta, prema pravilu 7.3: Opća kazna.
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 7.4  Loptica je slučajno pomaknuta pri traženju ili 
potvrđivanju

Ako lopticu slučajno pomakne bilo koji igrač ili onaj tko sudjeluje u 
traženju ili potvrđivanju, ne primjenjuje se kazna.
Ako se to dogodi, loptica mora biti vraćena na izvorno mjesto (ako nije 
poznato, mora se procijeniti):

 •  ako se loptica nalazi na bilo kojem nepomičnom objektu, 
sastavnom objektu, graničnom objektu, na rastućem ili 
pričvršćenom prirodnom objektu, loptica se mora vratiti na 
izvorno mjesto na spomenuti objekt, ispod njega ili pokraj takvog 
objekta

 •  ako je loptica prekrivena pijeskom, mora se ponovno napraviti 
izvorna situacija i loptica mora biti vraćena u taj položaj. Ako je 
loptica potpuno prekrivena pijeskom, može se ostaviti mali dio 
loptice vidljivim.

Kazna za kršenje pravila 7.4: Opća kazna.

PRAVILO

8 Igralište se igra onako kako je 
zatečeno

Svrha pravila: Pravilo 8 pokriva glavno načelo igre: igranje 
igrališta onako kako je zatečeno. Kada se loptica smiri, igrač 
obično mora prihvatiti uvjete  koji utječu na udarac i ne smije ih 
poboljšavati prije izvođenja udarca. Međutim, mogu se poduzeti 
određene razumne radnje čak i ako poboljšaju zatečene uvjete, a 
postoje i ograničene okolnosti u kojima se zatečeni uvjeti mogu 
vratiti bez kazne nakon što su poboljšani ili pogoršani.

 8.1  Radnje koje poboljšavaju uvjete koji utječu na udarac 
 Your Stroke
Ovo pravilo ograničuje ono što igrač može učiniti kako bi poboljšao 
bilo koji od uvjeta koji utječu na udarac (Pogledajte popis stvari koje su 
zaštićene).

8.1a Radnje koje nisu dopuštene
Osim na ograničene postupke dopuštene u pravilima 8.1b, c i d, igrač 
ne smije poduzeti ni jednu od ovih radnji kako bi poboljšao uvjete koji 
utječu na udarac:

 •  pomicati, savijati ili lomiti bilo koji prirodni objekt koji raste ili je 
pričvršćen, ili nepomičnu prepreku, pričvršćeni ili granični objekt, 
ili oznaku na početnom području ako izvodi početni udarac

 •  premjestiti neučvršćen predmet ili pomičnu prepreku u položaj 
(npr. kako bi si pomogao u zauzimanju stava)

 •  promijeniti površinu tla
 •  ukloniti ili pritisnuti pijesak, ili rasuto tlo
 •  ukloniti rosu, mraz ili vodu.

Kazna za kršenje pravila 8.1a: Opća kazna.
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8.1b Radnje koje su dopuštene
Tijekom pripreme za izvođenje udarca, igrač može poduzeti bilo koju 
od ovih radnji bez kazne, čak i ako se time poboljšaju uvjeti koji utječu 
na udarac:

 •  pošteno tražiti svoju lopticu poduzimanjem razumnih mjera za 
pronalazak i potvrdu

 •  poduzeti razumne mjere kako bi pomaknuo neučvršćene predmete 
i pokretne prepreke

 •  poduzeti razumne mjere kako bi označio mjesto loptice te podigao 
i postavio lopticu

 •  polegnuti palicu lagano ispred ili iza loptice (ali to se ne smije 
raditi u pješčanoj prepreci).

 •  čvrsto postaviti noge u stav, uključujući razumno ukopavanje 
nogu u pijesak ili mekano tlo

 •  zauzeti stav pravedno uz razumne pokrete pri pristupanju loptici 
i zauzimanju stava; Ali dok to radi, nema pravo na normalan stav 
ili zamah i mora primijeniti najmanje nametljive kretnje kako bi se 
nosio s određenom situacijom

 •  izvesti udarac ili zamah za udarac; Ali ako je loptica u pješčanoj 
prepreci, dirati pijesak pri zamahu za udarac (backswing), nije 
dopušteno

 •  pomicati pijesak ili rasuto tlo i popravljati oštećenja na putting 
greenu

 •  pomaknuti prirodni objekt da vidi je li učvršćen; Ali, ako ustanovi 
da objekt raste ili je učvršćen za tlo, objekt mora ostati pričvršćen 
i treba ga vratiti što  bliže izvornom položaju.

Vidi Puna Pravila
Za informacije o dopuštenim radnjama na početnom 
području i u pješčanoj prepreci.

8.1c Izbjegavanje kazne ponovnim uspostavljanjem izvornih 
uvjeta koji su poboljšani u kršenju pravila 8.1a
Postoji ograničen broj slučajeva kada igrač može izbjeći kaznu 
vraćanjem poboljšanih uvjeta u izvorno stanje prije izvođenja udarca. 
Odbor će donijeti odluku o tome je li poboljšanje uklonjeno.

Vidi Puna Pravila
Za više informacija o izbjegavanju kazne vraćanjem 
poboljšanih uvjeta u izvorno stanje.

8.1d Promijenjeni uvjeti pogoršani nakon zaustavljanja 
loptice
Ako je uvjete koji utječu na udarac pogoršaao drugi igrač, životinja 
ili umjetni objekti nakon što se loptica zaustavila, igrač može vratiti 
uvjete u izvorno stanje. Ali, igrač ne smije vratiti uvjete ako su ih 
pogoršali prirodni objekti ili prirodne sile.

Vidi Puna Pravila
Za više informacija o pogoršanim uvjetima nakon što se 
loptica zaustavila.

 8.2  Namjerne radnje kojima se mijenjaju drugi fizički 
uvjeti kako bi utjecali na igračevu lopticu u mirovanju ili 
pri udarcu.

Vidi Puna Pravila Za više informacija o namjernim radnjama kojima se 
mije- njaju drugi fizički uvjeti kako bi utjecali na igračevu 
lopticu uključujući i iznimku koja dopušta radnje za brigu 

o igralištu.

 8.3  Namjerne radnje kojima se mijenjaju drugi fizički 
uvjeti kako bi se utjecalo na lopticu drugog igrača pri 
udarcu ili u mirovanju loptice.

Vidi Puna Pravila
Za više informacija o namjernim radnjama kojima se 
mijenjaju drugi fizički uvjeti kako bi se utjecalo na 
lopticu drugog igrača pri udarcu ili u mirovanju loptice.
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PRAVILO

9 Igranje loptice kako leži; 
podignuta ili pomaknuta loptica u 

Svrha pravila: Pravilo 9 odnosi se na glavno načelo igre – igrajte 
lopticu kako leži.

 • Ako igračeva loptica leži i tada se pomakne prirodnim silama 
kao što su vjetar ili voda, treba je igrati s nove pozicije.

 • Ako je igračevu loptu u mirovanju netko podignuo ili 
premjestio ili se to dogodilo zbog bilo kojeg vanjskog utjecaja, 
prije izvođenja udarca loptica se mora vratiti na izvorno 
mjesto.

 • Kada je igrač u blizini bilo koje loptice u mirovanju, mora biti 
oprezan, a ako uzrokuje pomicanje protivnikove ili vlastite 
loptice, dobiva kaznu (osim na putting greenu).

 9.1  Igranje loptice kako leži

9.1a Igranje loptice s mjesta na kojem leži
Loptica koja miruje na polju mora se igrati onako kako leži, osim kada 
pravila zahtijevaju ili dopuštaju igraču da:

 •  igra lopticu s druge pozicije na igralištu
 •  podigne lopticu i vrati je na izvornu poziciju.

9.1b Što raditi kada se loptica pomiče za vrijeme zamaha ili 
udarca
Ako se loptica u mirovanju počne pomicati nakon što je igrač počeo 
udarac ili zamah za udarac te nastavio izvoditi udarac:

 •  loptica se ne smije premještati, bez obzira na to što je uzrokovalo 
njezino pomicanje

 •  umjesto toga, igrač mora igrati s pozicije na kojoj se loptica 
zaustavila nakon izvedenog udarca

 •  ako je igrač uzrokovao pomicanje loptice, treba pogledati pravilo 
9.4b i otkriti postoji li kazna.

Kazna za igranje neispravno postavljene loptice ili za igranje loptice s 
pogrešne pozicije u kršenju pravila 9.1: Opća kazna.
  9.2  Odlučivanje o tome je li se igračeva loptica 
pomaknula i što je uzrokovalo pomicanje
9.2a Odlučivanje o tome je li se igračeva loptica pomaknula
Loptica se tretira kao da se pomaknula samo ako se to zna ili je gotovo 
sigurno da se pomaknula.
Ako se loptica možda pomaknula, ali to se ne zna ili to nije gotovo 
sigurno, ona se tretira kao da se nije pomaknula i mora se igrati kako i 
leži.
9.2b Odlučivanje o tome što je uzrokovalo pomicanje loptice
Četiri moguća uzroka za pomicanje loptice u mirovanju prije izvođenja 
udarca: 

 •  prirodne sile, kao što su vjetar ili voda
 •  igrač, uključujući i njegova caddieja
 •  igračev protivnik u match igri, uključujući i protivnikova caddieja
 •  vanjski utjecaj, uključujući bilo kojeg igrača u stroke igri.

Igrač, igračev protivnik ili vanjski utjecaj tretiraju se kao da su 
uzrokovali pomicanje loptice samo ako je to poznato ili je gotovo 
sigurno da je to slučaj. Ako nije, loptica se tretira kao da je pomaknuta 
prirodnim silama.

 9.3 Loptica pomaknuta prirodnim silama
Ako prirodne sile (vjetar ili voda) uzrokuju pomicanje loptice koja leži, 
nema kazne, a lopticu treba igrati s nove pozicije.
Iznimka – Ako se loptica na greenu pomakne nakon što je već 
podignuta i postavljena, mora biti vraćena na izvorno mjesto (koje se 
mora procijeniti ako nije poznato).
Kazna za igranje neispravno postavljene loptice ili za igranje loptice s 
pogrešne pozicije u kršenju pravila 9.3: Opća kazna.
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 9.4  Kada igrač podigne ili pomakne lopticu 

9.4a Kada podignuta ili pomaknuta loptica mora biti vraćena
Ako igrač ili njegov caddie podignu lopticu ili uzrokuju pomicanje 
loptice u mirovanju, igračeva loptica mora biti vraćena na izvornu 
poziciju (ako nije poznata mora se napraviti procjena), osim u slučaju::

 •  kada igrač podigne lopticu radi olakšanja prema pravilima ili radi 
premještanja loptice na drugu poziciju

 •  kada se loptica pomakne tek nakon što je igrač počeo udarac ili 
zamah i zatim nastavio s udarcem.

9.4b Kazna za podizanje, namjerno dodirivanje ili 
uzrokovanje pomicanja loptice
Ako igrač podigne lopticu, namjerno je dodirne ili uzrokuje pomicanje 
loptice koja je u mirovanju, dobiva jedan kazneni udarac.
Ali postoje četiri iznimke u kojima se za to ne dobiva kazna:
1. kada je igraču dopušteno podignuti ili pomaknuti lopticu
2. kada je loptica slučajno pomaknuta prije nego što je pronađena
3. kada je loptica slučajno pomaknuta na putting greenu
4. kad je loptica slučajno pomaknuta na bilo kojem mjestu, isključujući 
putting green, dok se primjenjuje pravilo.

Vidi Puna Pravila Za daljnje objašnjenje ovih iznimki.

Kazna za igranje pogrešno premještene loptice ili za igranje loptice s 
pogrešne pozicije u kršenju pravila 9.4: Opća kazna.

 9.5  Loptica koju je podignuo ili pomaknuo protivnik u 
match igri

Vidi Puna Pravila  Za informacije o loptici koju je podignuo ili pomaknuo 
protivnik u match igri.

 9.6  Loptica podignuta ili pomaknuta vanjskim utjecajem
Ako se zna ili je gotovo sigurno da je loptica podignuta ili pomaknuta 
vanjskim utjecajem, nema kazne. Loptica mora biti vraćena na izvorno 
mjesto (ako se ne zna, mora se procijeniti).
Kazna za igranje pogrešno premještene loptice ili za igranje loptice s 
pogrešne pozicije u kršenju pravila 9.6: Opća kazna.

 9.7  Podignuta ili pomaknuta oznaka mjesta 

9.7a Loptica ili oznaka mjesta moraju biti vraćeni 
Ako je oznaka mjesta pomaknuta ili podignuta na bilo koji način 
(uključujući prirodne sile), igrač mora:

 •  vratiti lopticu na njezino izvorno mjesto (koje se mora procijeniti 
ako nije poznato) ili

 •  postaviti oznaku mjesta kako bi označio izvornu točku.

9.7b Kazna za podizanje oznake ili za njezino pomicanje
Prije nego što se loptica polegne na mjesto, ako igrač podigne oznaku 
ili izazove njezino pomicanje, dobiva jedan kazneni udarac. Ako to 
učini protivnik, jedan kazneni udarac dobiva protivnik.
Iznimka – Iznimke iz pravila 9.4b i pravila 9.5b primjenjuju se pri 
podizanju ili pomicanju oznake mjesta.
Kazna za igranje pogrešno premještene loptice ili za igranje loptice s 
pogrešne pozicije u kršenju pravila 9.7: Opća kazna.
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PRAVILO

10 Pripremanje i izvođenje udarca; 
savjeti i pomoć; Caddie

Svrha pravila: Pravilo 10 pokriva pripremu i izvođenje udarca, 
uključujući pomoć i savjete koje igrač može dobiti od drugih 
(uključujući i igračeva caddieja). Temeljno načelo golfa je da je to 
igra vještine i osobnog izazova.

10.1  Izvođenje udarca

Svrha pravila: Pravilo 10.1 odnosi se na izvođenje udarca i nekoliko 
postupaka koji su zabranjeni u tom smislu. Loptica se pravilno 
udara glavom palice. Temeljni izazov za igrača jest usmjeriti 
i kontrolirati pokret cijelom palicom, pravilnim zamahom bez 
naslanjanja palice („sidrenja”).

10.1a Pravilno udaranje loptice
Pri izvođenju udarca:

 •  igrač mora pravilno udariti lopticu glavom palice tako da nastane 
samo trenutačni kontakt između palice i loptice i ne smije gurati, 
grepsti ili grabiti lopticu

 •  ako igrač slučajno palicom udari lopticu više od jedanput, računa 
se kao jedan udarac i ne primjenjuje se kazna.

10.1b Naslanjanje („sidrenje”) palice
Pri izvođenju udarca, igrač ne smije izravno ili neizravno naslanjati 
(„sidriti”) palicu.

Vidi Puna Pravila
Za više informacija o „sidrenju” palice, uključujući 
iznimku za hvat odvojenim rukama ili za palicu koja 
samo dodiruje odjeću na tijelu.

Dopušteno Nije dopušteno

Drška naslonjena 
na podlakticu

Niti podlaktica niti ruka 
kojom se drži palica ne 
dodiruju tijelo

Palica prislonjena 
uz trbuh

Podlaktica ili ruka 
kojom se drži palica 
prislonjene uz prsa

DIJAGRAM 10.1B: SIDRENJE PALICE 

10.1c Izvođenje udarca dok igrač stoji na liniji igre ili preko 
nje  

Vidi Puna Pravila
Za zabranu i kaznu pri izvođenju udarca dok igrač stoji 
na liniji igre ili preko nje.

10.1d Udaranje loptice koja je u pokretu
Igrač ne smije udarati lopticu koja se kreće.
Tri su  iznimke u kojima nema kazne:
   1. loptica se počinje pomicati nakon započetog zamaha za udarac
   2. loptica pada s teeja
   3. loptica se kreće u vodi.
Kazna za kršenje pravila 10.1: Opća kazna.
U stroke igri, računa se udarac koji je izveden kršenjem ovog pravila i 
dobivaju se dva kaznena udarca.
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 10.2 Savjeti i druga pomoć

Svrha pravila: Osnovni izazov za igrača je odlučivanje o strategiji i 
taktici igre. Dakle, postoje ograničenja u savjetima i drugoj pomoći 
koju igrač može dobiti tijekom runde.

10.2a Savjeti
Tijekom runde, igrač ne smije:

 •  davati savjete onima koji sudjeluju u natjecanju na igralištu
 •  pitati za savjet bilo koga, osim svojeg caddieja
 •  dirati opremu drugog igrača kako bi saznao informacije koje bi 

mogle biti korisne kao savjet sebi ili drugom igraču.

10.2b Druga pomoć
Pokazivanje linije igranja za lopticu bilo gdje osim na putting greenu. 
Igraču je to dopušteno, ali svaka se osoba mora udaljiti ili svaki 
predmet ukloniti s linije prije izvođenja udarca.
Pokazivanje linije igranja za lopticu na putting greenu. Igrač ili njegov 
caddie to mogu učiniti, ali:

 •  iako igrač i njegov caddie smiju dodirnuti putting green rukom, 
nogom ili bilo čime što drže, igrač ne smije mijenjati uvjete koji 
utječu na njegov udarac

 •  igrač ili njegov caddie ne smiju postaviti predmet nigdje na putting 
greenu ili izvan njega kako bi pokazali liniju igre; to nije dopušteno 
čak i ako se taj predmet ukloni prije izvođenja udarca.

Za vrijeme izvođenja udarca, igračev caddie ne smije namjerno stajati 
na igračevoj liniji igranja ili blizu nje ili činiti bilo što drugo (poput 
pokazivanja mjesta na putting greenu) kako bi istaknuo liniju igre.
Iznimka – Caddie pridržava zastavicu: Caddie smije stajati na igračevoj 
liniji igranja ili blizu nje kako bi držao zastavicu.

Ne smije se postavljati objekt na tlo za pomoć pri zauzimanju stava. 
Igrač ne smije zauzeti stav za udarac s pomoću bilo kojeg predmeta koji 
je postavljen kako bi mu pomogao pri postavljanju stopala ili tijela.
Ograničenje za caddieja koji stoji iza igrača. Kada igrač počne 
zauzimati stav za udarac i dok ne izvede udarac:

 •  caddie ne smije namjerno stajati na igračevoj liniji igranja ili blizu 
produžetka iz bio kojeg razloga

 •  ako Igrač zauzme stav suprotno ovom pravilu, ne može izbjeći 
kaznu povlačenjem.

Caddie iza
linije igre

Dopušteno Nije dopušteno

Mjesto na kojemu caddie stoji nije 
iza loptice u produžetku linije igranja 
niti je u blizini tog produžetka kada 
igrač započinje zauzimati stav za 
udarac i, pod uvjetom da se caddie 
ne pomiče sa svojeg mjesta prije 
nego što je udarac izveden, nema 
kršenja Pravila 10.2b.

Caddie stoji iza loptice na mjestu 
koje je u produžetku linije igranja ili 
je u blizini tog produžetka kada igrač 
započinje zauzimati stav za udarac, 
te dolazi do kršenja Pravila 10.2b.

DIJAGRAM 10.2B: CADDIE STOJI NA MJESTU IZA LOPTICE KOJE JE 
NA LINIJI IGRANJA ILI U NJENOJ BLIZINI
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Iznimka – Loptica na putting greenu: Kada se igračeva loptica nalazi na 
putting greenu, ne postoji kazna u ovom pravilu ako se igrač odmakne 
od stava i ne počne ga ponovno zauzimati dok se njegov caddie ne 
udalji.Fizička pomoć i zaštita od prirodnih elemenata. Igrač ne smije 
izvesti udarac:

 •  dok dobiva fizičku pomoć svojeg caddieja ili bilo koje druge osobe
 •  dok su njegov caddie ili bilo koja druga osoba ili predmet 

namjerno postavljeni kako bi igrač dobio zaštitu od sunca, kiše, 
vjetra ili drugih prirodnih elemenata.

Kazna za kršenje pravila 10.2: Opća kazna

 10.3  Caddie

Svrha pravila: Igrač smije imati caddieja kako bi nosio njegove 
palice i davao mu savjete i drugu pomoć tijekom runde, ali postoje 
ograničenja o tome što je caddieju dopušteno učiniti. Igrač je 
odgovoran za radnje svojega caddieja tijekom runde i dobiva 
kaznu ako prekrši pravila.

10.3a Igračev caddie smije pomagati igraču tijekom runde
Igrač smije imati caddieja kako bi nosio i rukovao njegovim palicama, 
davao mu savjete i pomagao mu na druge dopuštene načine tijekom 
runde, ali igrač ne smije imati više od jednog caddieja u bilo kojem 
trenutku ili privremeno promijeniti caddieje isključivo kako bi dobio 
savjet od novoga.

Vidi Puna Pravila Za objašnjenje kako se pravila primjenjuju na radnje 
dodijeljenog caddieja.

Kazna za kršenje pravila 10.3a:
Igrač dobiva Opću kaznu na svakom polju na kojem je dobio pomoć od 
više caddieja u bilo kojem trenutku. Ako se kršenje pravila dogodi ili 
nastavi između dvaju polja, igrač dobiva Opću kaznu za sljedeće polje. 

10.3b Što igračev caddie može raditi

Vidi Puna Pravila
Za popis radnji koje su dopuštene ili nisu dopuštene 
igračevu caddieju.

10.3c Igrač je odgovoran za caddiejeve radnje i njegovo 
kršenje pravila
Igrač je odgovoran za radnje svojeg caddieja tijekom runde, ali ne i prije 
ili poslije runde. Ako caddie svojim radnjama krši pravila ili će ih kršiti 
radnjom pod igračevim utjecajem, igrač dobiva kaznu prema pravilima.
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PRAVILO

11
Loptica u pokretu slučajno pogađa 
osobu, životinju ili predmet; Namjerne 
radnje koje će utjecati na loptu u 

Svrha pravila: Pravilo 11 pokriva što učiniti ako igračeva loptica 
u pokretu udari osobu, životinju, opremu ili bilo što drugo na 
polju. Kada se to dogodi slučajno, nema kazne i igrač obično mora 
prihvatiti ishod, povoljan ili nepovoljan, i igrati lopticu s pozicije 
na kojoj leži. Pravilo 11 također ograničuje od namjernih radnji koje 
utječu na smjer loptice u pokretu.

Ovo se pravilo primjenjuje uvijek kada je igračeva loptica u pokretu 
tijekom igre (radi udarca ili nečeg drugog),  osim kada je loptica 
dropana radi olakšanja pod pravilima i još se nije zaustavila. Ta je 
situacija obuhvaćena pravilom 14.3.

 11.1  Igračeva loptica u pokretu slučajno pogađa osobu ili 
neki vanjski utjecaj

11.1a Nema kazne ni za jednog igrača
Ako igračeva loptica u pokretu slučajno udari bilo koju osobu ili vanjski 
utjecaj, uključujući i igrača ili bilo kojeg igračeva caddieja ili opremu, 
nema kazne ni za jednog igrača.
Iznimka – Loptica koja se igra na putting greenu u stroke igri:  Ako 
igračeva loptica u pokretu udari drugu lopticu koja je u mirovanju na 
putting greenu i obje su loptice bile na putting greenu prije udarca, 
igrač dobiva Opću kaznu (dva kaznena udarca).

11.1b Loptica se mora igrati kako leži
Ako igračeva loptica slučajno udari drugu osobu ili neki vanjski utjecaj, 
igrač mora igrati lopticu kako leži, osim u dvjema situacijama:

Iznimka 1. - kada se loptica igrana s bilo kojeg mjesta osim na putting 
greenu zaustavi na bilo kojoj osobi, životinji ili pokretnom vanjskom 
utjecaju
Iznimka 2. - kada loptica udarena na putting greenu slučajno udari bilo 
koju osobu, životinju ili pokretni objekt (uključujući i lopticu u pokretu) 
na putting greenu.

Vidi Puna Pravila Za više informacija kod ovih dviju iznimaka.

Kazna za igranje pogrešno premještene loptice ili za igranje loptice s 
pogrešne pozicije u kršenju pravila 11.1: Opća kazna.

 11.2  Loptica u pokretu koju je igrač namjerno skrenuo ili 
zaustavio
Ako igrač lopticu u pokretu namjerno skrene ili zaustavi ili ako pogodi 
opremu koja je namjerno postavljena, normalno se dobiva kazna, a 
loptica ne smije biti igrana kako leži.

Vidi Puna Pravila Za informaciju o tome odakle se igra loptica koja je 
namjerno skrenuta ili zaustavljena i je li se primjenjuje 
neka kazna.

 11.3  Namjerno pomicanje predmeta ili mijenjanje uvjeta 
kako bi utjecali na lopticu u pokretu
Dok je loptica u pokretu, igrač ne smije namjerno mijenjati fizičke 
uvjete, dizati ili premještati neučvršćeni predmet ili pokretnu prepreku 
kako bi utjecao na mjesto na kojem bi se lopta mogla zaustaviti.
Iznimka – Iznimka – smije se maknuti pomična zastavica, loptica na 
putting greenu ili bilo koja druga oprema igrača (osim loptice koja 
leži bilo gdje osim na putting greenu ili oznake mjesta bilo gdje na 
igralištu).
Kazna za kršenje pravila 11.3: Opća kazna
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Posebna pravila za pješčane        
prepreke i putting green

PRAVILA 12-13

IV PRAVILO

12 Pješčane prepreke

Svrha pravila: Pravilo 12 odnosi se na pješčane prepreke, 
posebno pripremljena područja namijenjena testiranju igračevih 
sposobnosti da igra lopticu iz pijeska. Kako bi igrač bio siguran 
pri suočavanju s tim izazovom, postoje neka ograničenja kod 
dodirivanja pijeska prije izvođenja udarca i mjesta na kojima se 
može iskoristiti olakšanje za lopticu u pješčanoj prepreci prema 
pravilima.

 12.1 Kada je igračeva loptica u pješčanoj prepreci

U skladu s Definicijom pješčane prepreke i Pravila 12.1, dijagram daje primjere 
kada loptica je i kada nije u pješčanoj prepreci.

Loptica je u pješčanoj prepreci  

Loptica nije u pješčanoj prepreci 

Zid ili lice

DIJAGRAM 12.1: KADA JE LOPTICA U PJEŠČANOJ PREPRECI
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Loptica se nalazi u pješčanoj prepreci kada bilo koji dio dodiruje pijesak 
na tlu unutar ruba te prepreke.
Loptica se također nalazi u pješčanoj prepreci ako je unutar njezina 
ruba i miruje:

 •  na tlu gdje bi inače bio pijesak
 •  u neučvršćenom predmetu ili na njemu, pomičnoj prepreci, 

neuobičajenim uvjetima igrališta ili ugrađenom objektu unutar 
pješčane prepreke.

Ako loptica leži na zemlji, travi ili drugim rastućim ili pričvršćenim 
prirodnim predmetima unutar ruba pješčane prepreke i ne dodiruje 
pijesak, loptica nije u pješčanoj prepreci.

 12.2  Igranje loptice u pješčanoj prepreci

12.2a Uklanjanje neučvršćenih predmeta i pomičnih 
prepreka
Prije igranja loptice iz pješčane prepreke, igrač može ukloniti 
neučvršćene predmete i pomične prepreke.

12.2b Ograničenje dodirivanja pijeska u pješčanoj prepreci
Prije izvođenja udarca u lopticu koja se nalazi unutar pješčane 
prepreke, igrač ne smije:

 •  namjerno dodirnuti pijesak rukom, štapom, grabljama ili bilo 
kojim drugim predmetom kako bi provjerio stanje pijeska i saznao 
informacije za sljedeći udarac

 •  dodirnuti pijesak u pješčanoj prepreci svojom palicom –
 » ispred ili iza same loptice (osim kako je dopušteno u 

poštenom traženju loptice ili pri uklanjanju neučvršćenih 
predmeta ili pomičnih prepreka) pri izvođenju probnog swinga

 » pri izvođenju zamaha za udarac.

Uz navedeno, igraču su dopuštene sljedeće radnje:
 •  ukopati stopala kako bi zauzeo stav za probu ili za izvođenje 

udarca
 •  zagladiti površinu pješčane prepreke radi održavanja igrališta
 •  staviti palice, opremu ili druge predmete u pješčanu prepreku 

(bacati ih ili postaviti na tlo),
 •  mjeriti, obilježiti, podići, postaviti lopticu ili poduzet druge radnje 

prema pravilima
 •  osloniti se na palicu radi odmora, ravnoteže ili sprječavanja pada
 •  udarati u pijesak iz ljutnje.

No, igrač dobiva Opću kaznu ako njegovi postupci dodirivanja pijeska 
poboljšaju uvjete koji utječu na njegov udarac.
Kazna za kršenje pravila 12.2: Opća kazna.

 12.3  Posebna pravila za pomoć kod loptice u pješčanoj 
prepreci
Kada je igračeva loptica u pješčanoj pepreci, mogu se primijeniti 
posebna pravila za pomoć za neuobičajene uvjete (pravilo 16.1c) ili 
opasno stanje zbog životinja (pravilo 16.2), ili kada nije moguće udariti 
lopticu (pravilo 19.3).
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PRAVILO

13 Putting Green

Svrha pravila: Pravilo 13 je posebno pravilo za putting green. 
Putting green je posebno pripremljeno područje za igranje loptice 
po tlu, a u rupi na svakom putting greenu postavljena je zastavica, 
tako da se primjenjuju drukčija pravila nego na drugim dijelovima 
polja.

 13.1  Potrebne i dopuštene radnje na putting greenu

Svrha pravila: Ovo pravilo omogućuje igraču da na putting greenu 
radi stvari koje inače nisu dopuštene izvan tog mjesta kao što je 
dopušteno označiti lopticu (staviti oznaku mjesta), podignuti, 
očistiti i položiti lopticu. Dopušteno je i popraviti oštećenje 
ili ukloniti pijesak i rasuto tlo na putting greenu. Za slučajno 
pomicanje loptice nema kazne.

13.1a Kada je loptica na putting greenu
Igračeva se loptica nalazi na putting greenu kada bilo koji njezin dio:

 •  dodiruje putting green
 •  leži na nečemu ili u nečemu (kao što neučvršćeni predmet ili neki 

drugi predmet) i nalazi se unutar ruba putting greena.
13.1b Označavanje, podizanje i čišćenje loptice na putting 
greenu
Igrač može podići i očistiti lopticu koja se nalazi na putting greenu. 
Mjesto loptice mora biti označeno prije nego što se podigne i lopta 
mora biti vraćena na mjesto.
13.1c Poboljšanja dopuštena na putting greenu
Tijekom runde igrač može poduzeti ove dvije radnje na putting greenu, 
bez obzira na to nalazi li se njegova lopta na putting greenu ili izvan 
njega:

 •  pijesak i rasuto tlo na putting greenu (ali ne na drugom dijelu 
igrališta) mogu se ukloniti bez kazne

 •  oštećenja na putting greenu smiju se popraviti bez kazne, 
poduzimajući razumne radnje kojima se teren vraća u stanje što 
bliže izvornom, ali samo –

 »  korištenjem ruku, nogu i drugih dijelova tijela ili uobičajenim 
alatom za popravljanje oštećenja, tee-jem, palicom ili sličnom 
opremom

 » bez nerazumne odgode igre.
Ali ako igrač poboljša putting green poduzimajući radnje koje prelaze 
razumno vraćanje u izvorno stanje, dobiva Opću kaznu.
Šteta na putting greenu je svaka šteta koju uzrokuje osoba ili je 
uzrokovana vanjskim utjecajem, kao što su:

 •  udubljenje od pada loptice, oštećenja od cipela (kao što su šiljci) i 
ogrebotine ili udubljenja uzrokovana opremom ili zastavicom

 •  tragovi prijašnjih rupa, tragovi postavljenog busena trave, tragovi 
od spajanja rezanih komada trave i ogrebotine ili udubljenja od 
alata za održavanje ili od vozila

 •  tragovi životinja ili udubljenja od životinja 
 •  tragovi utisnutog objekta (kao što je kamen, žir ili tee).

Ali,  oštećenje na putting greenu ne uključuje štete ili uvjete koji 
proizlaze iz:

 •  uobičajene prakse za održavanje cjelokupnog stanja putting 
greena (kao što su rupe za prozračivanje i utori od vertikalnog 
košenja)

 •  navodnjavanja, kiše ili druge prirodne sile
 •  prirodnih površinskih nepravilnosti (poput korova, golih ili 

„bolesnih” područja ili područja neravnomjernog rasta)
 •  prirodnog trošenja rupe.
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13.1d Kada se loptica ili oznaka mjesta pomaknu na putting 
greenu
Nema kazne ako igrač, njegov protivnik ili netko drugi u stroke igri 
slučajno pomakne igračevu lopticu ili oznaku mjesta na putting greenu.
Lopticu treba vratiti na izvorno mjesto (ako se ne zna, mora se 
procijeniti) ili označiti izvorno mjesto oznakom.
Iznimka – Igračeva loptica mora se igrati kako leži kada se počne 
kretati tijekom zamaha ili udarca, a udarac se izvede.
Ako prirodne sile uzrokuju pomicanje igračeve loptice na putting 
greenu, sljedeće mjesto s kojega će igrati ovisi o tome je li loptica već 
bila podizana i vraćana na izvorno mjesto.

 •  Loptica koja je već podizana i vraćena – mora se vratiti na izvorno 
mjesto.  (ako nije poznato, mora se utvrditi) 

 •  Loptica koja je nije več podizana i vraćena – mora se igrati s novog 
mjesta

13.1e Nema namjernog testiranja putting greena
Ako igrač u rundi namjerno trlja površinu ili kotrlja lopticu kako bi 
testirao putting green na polju ili putting green drugog polja, dobiva 
Opću kaznu.
Iznimka – Dopušteno je testiranje putting greena na polju koje je 
upravo dovršeno ili na putting greenu za vježbanje između dvaju polja.
13.1f Mora se uzeti olakšanje ako se loptica nalazi na 
pogrešnom putting greenu.
Ovo pravilo uključuje smetnju kada se igračeva loptica nalazi na 
pogrešnom putting greenu ili ako pogrešan putting green fizički ometa 
igračevo područje zamaha ili stava.
Kada pogrešan putting green radi smetnju, igrač ne smije igrati lopticu 
kako leži. Umjesto toga, mora uzeti olakšanje bez kazne tako što će 
dropati izvornu ili neku drugu lopticu na području za olakšanje kao što 
je prikazano u Dijagramu 13.1f.
Prema ovom pravilu nema olakšanja ako postoji smetnja samo zato 
što je igrač za stečene okolnosti odabrao očito nerazumnu palicu, stav, 
zamah ili smjer.

Pogrešan green Područje 
oslobađanja   

P1A

Kada postoji smetnja uzrokovana pogrešnim greenom, mora se uzeti 
oslobađanje bez kazne. Dijagram pretpostavlja da je igrač dešnjak. 
Loptica A leži na pogrešnom greenu, i najbliža točka potpunog 
oslobađanja za lopticu A1 je na P1, koja mora biti u istom području 
igrališta u kojem se umirila i izvorna loptica (u ovom slučaju u općem 
području)

Referentna 
točka

Veličina područja 
oslobađanja

Ograničenja područja 
oslobađanja

Najbliža točka 
potpunog 
oslobađanja 
(P1)

Dužina jedne palice 
od referentne toče

Područje oslobađanja:
• Ne smije biti bliže rupi od 

referentne točke, i
• Mora biti u istom području 

igrališta kao i referentna točka

Napomena: 
Igrač mora napraviti puno oslobađanje od svakog ometanja odkrivog 

greena. 

DIJAGRAM 13.1F: OSLOBAĐANJE BEZ KAZNE S POGREŠNOG 

Kazna za igranje pogrešno premještene loptice ili za igranje loptice s 
pogrešne pozicije u kršenju pravila 13.1: Opća kazna.
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 13.2  Zastavica

Svrha pravila: Ovo pravilo pokriva igračeve izbore za vađenje 
zastavice iz rupe. Igrač može izvaditi ili ostaviti zastavicu u rupi 
(što podrazumijeva da netko pridržava zastavicu u rupi i izvadi 
je odmah nakon izvedenog udarca), ali to mora odlučiti prije 
izvođenja udarca. Obično nema kazne ako loptica u pokretu udari 
u zastavicu. 

Ovo se pravilo primjenjuje na lopticu odigranu s bilo kojeg mjesta na 
polju, bez obzira na to nalazi li se na putting greenu ili ne.

13.2a Ostavljanje zastavice u rupi
IAko je igrač izveo udarac dok je zastavica ostavljena u rupi, a loptica 
u pokretu udari u zastavicu, tada nema kazne, a loptica se mora igrati 
kako leži.
Odluka da se zastavica ostavi u rupi mora biti donesena prije izvedenog 
udarca, bilo da se zastavica ostavi ili da se već prethodno izvađena 
zastavica vrati u rupu
U oba slučaja igrač ne smije pokušati dobiti prednost namjernim 
pomicanjem zastavice u položaj koji nije centriran u rupi. Ako igrač to 
učini i loptica u pokretu udari zastavicu, dobiva Opću kaznu.

Vidi Puna Pravila
Za informaciju o pomicanju ili uklanjanju zastavice iz 
rupe dok je loptica u pokretu.

13.2b Uklanjanje zastavice iz rupe.
Igrač može izvesti udarac dok je zastavica uklonjena iz rupe, kako 
njegova loptica ne bi udarila u zastavicu u rupi.
Igrač to mora odlučiti prije izvođenja udarca, bilo da se zastavica ukloni 
prije izvedenog udarca ili da ovlasti nekoga da pridržava zastavicu.

Vidi Puna Pravila
Za situacije u kojima je netko ovlašten da pridržava 
zastavicu i za više informacija o situaciji kada loptica u 
pokretu udari u zastavicu ili osobu koja je ovlaštena za 
pridržavanje zastavice.

13.2c Loptica leži naslonjena na zastavicu u rupi
Ako igračeva loptica ostane ležati naslonjena na zastavicu koja se 
nalazi u rupi, ako je bilo koji dio loptice u rupi ispod površine putting 
greena, loptica se tretira kao da je u rupi.

Ako dio loptice nije ispod površine putting greena:

 •  loptica nije u rupi i mora se igrati kako leži

 •  ako se zastavica ukloni, a loptica se pri tome pomakne (padne u 
rupu ili se odmakne od rupe), nema kazne i mora se vratiti na rub 
rupe.

Kazna za igranje pogrešno premještene loptice ili za igranje loptice s 
pogrešne pozicije u kršenju pravila 13.2c: Opća kazna.
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 13.3  Loptica prelazi crtu ruba rupe

13.3a Vrijeme čekanja kako bi se vidjelo hoće li loptica na 
rubu upasti u rupu
Ako bilo koji dio loptice prelazi crtu ruba rupe, dopušteno je u razumno 
vrijeme doći do rupe i još 10 sekundi čekati hoće li loptica upasti u 
rupu.
Ako igračeva loptica upadne u rupu u tom vremenu čekanja, smatra se 
ubačenom prethodnim udarcem.
Ako igračeva loptica ne upadne u rupu u vremenu čekanja:

 •  loptica se tretira kao da je u mirovanju
 •  ako igračeva loptica tada padne u rupu prije nego što je odigrana, 

smatra se ubačenom prethodnim udarcem, ali igrač dobiva jedan 
kazneni udarac za to polje.

13.3b Što učiniti ako je loptica koja prelazi liniju ruba rupe 
podignuta ili pomaknuta prije nego što je isteklo vrijeme 
čekanja.

Vidi Puna Pravila
Za informaciju što učiniti ako je loptica koja prelazi crtu 
ruba rupe podignuta ili pomaknuta prije nego što je 
isteklo vrijeme čekanja od 10 sekundi.

Podizanje i vraćanje loptice u igru   
PRAVILO 14

V
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PRAVILO

14
Procedura za lopticu: Označavanje, 
podizanje i čišćenje; vraćanje na mjesto; 
dropanje na dopušteno područje; igranje 
s pogrešnog mjesta

Svrha pravila: Pravilo 14 pokriva uključuje kada i kako igrač može 
označiti mjesto svoje loptice u mirovanju, podići i očistiti svoju 
lopticu i kako je vratiti u igru tako da se loptica igra s pravog 
mjesta.

 •  Kada se igračeva loptica podigne ili pomakne, kada se vraća, 
mora se položiti na izvorno mjesto.

 •  Kada igrač uzima olakšanje prema pravilima, s kaznom ili bez 
kazne, mora dropati zamijenjenu lopticu ili izvornu lopticu na 
posebno određeno područje.

Igrač smije ispraviti pogrešku pri korištenju ovih radnji bez kazne 
prije nego što izvede udarac, ali dobiva kaznu ako igra lopticu s 
pogrešnog mjesta.

14.1  Označavanje, podizanje i čišćenje loptice

14.1a Mjesto loptice koju treba podići i zamijeniti mora se 
označiti
Prije nego što igrač podigne lopticu pod pravilom koje zahtijeva da se 
loptica vrati na izvorno mjesto, igrač mora označiti mjesto, što znači:

 •  staviti oznaku točno iza loptice ili uz nju
 •  držati palicu na tlu tik iza loptice ili uz nju.

Ako igrač podigne lopticu, a da ne označi mjesto, označi mjesto na 
pogrešan način ili izvede udarac s ostavljenom oznakom na mjestu, 
dobiva jedan kazneni udarac.
Kada igrač podiže lopticu kako bi uzeo oslobađanje prema pravilima, 
ne mora označiti mjesto.

14.1b Tko smije podići lopticu
Igračevu lopticu, prema pravilima, može podići jedino igrač ili osoba 
koju on ovlasti, ali takvu ovlast mora dati svaki put prije nego što je 
loptica podignuta, radije nego da to učini općenito za cijelu rundu. 
Iznimka – Igračev caddie smije podići njegovu lopticu na putting 
greenu bez odobrenja.

14.1c Čišćenje podignute loptice
Kada igrač podigne lopticu na putting greenu, svaki put je smije očistiti. 
Kada igrač podigne lopticu bilo gdje drugdje, uvijek je smije očistiti, 
osim kada je podigne:

 •  kako bi vidio je li razbijena ili zarezana – čišćenje nije dopušteno
 •  kako bi je identificirao – čišćenje je dopušteno jedino ako je 

potrebno za potvrdu
 •  zato što ometa igru – čišćenje nije dopušteno
 •  da bi vidio nalazi li se u stanju u kojem je dopušteno oslobađanje 

prema pravilu – čišćenje nije dopušteno, osim ako tada uzme 
oslobađanje prema pravilu.

Ako igrač očisti podignutu lopticu kada nije dopušteno, dobiva jedan 
kazneni udarac.

 14.2  Zamjena loptice na mjestu

14.2a Mora se upotrijebiti izvorna loptica
Kada se loptica vrati nakon što je podignuta ili pomaknuta, mora se 
upotrijebiti izvorna loptica.
Iznimka – Druga loptica može se upotrijebiti:

 •  kada igrač ne može vratiti izvornu lopticu s razumnim naporom i 
unutar nekoliko sekundi

 •  kada je igračeva loptica zarezana ili napuknuta
 •  kada igrač nastavi igru nakon odgode
 •  kada izvornu lopticu udari drugi igrač kao pogrešnu lopticu.
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14.2b Tko mora vratiti lopticu na mjesto i kako je mora vratiti
Prema pravilima, svoju lopticu smije vratiti samo igrač ili bilo koja 
osoba koja je podigla ili pomaknula lopticu.
Ako igrač udari lopticu koja je vraćena na pogrešan način ili je vrati 
netko kome to nije dopušteno, dobiva jedan kazneni udarac.
14.2c Mjesto na koje je loptica vraćena
Igračeva loptica mora biti vraćena na svoje izvorno mjesto (ako nije 
poznato, mora se procijeniti), osim kada pravila zahtijevaju da lopticu 
vrati na neko drugo mjesto.
Ako je igračeva loptica bila u mirovanju na nepomičnoj prepreci, 
ugrađenom objektu, graničnom objektu, rastućem ili pričvršćenom 
prirodnom objektu, pod navedenim objektima ili naslonjena na njih :

 •  položaj loptice uključuje njezino okomito mjesto u odnosu prema 
tlu

 •  loptica se mora vratiti na izvorno mjesto na gore navedene 
objekte, ispod njih ili se nasloniti na neki objekt.

14.2d Na koje mjesto vratiti lopticu kada je izvornI položaj 
promijenjen
Ako je mjesto igračeve loptice koja je podignuta ili pomaknuta 
promijenjeno, mora je vratiti na sljedeći način:

 •  Loptica u pijesku
 »  Mora ponovno stvoriti izvorno mjesto koliko god je to moguće.
 »  Pritom smije ostaviti mali dio loptice vidljivim ako je loptica 

prekrivena pijeskom.
Ako igrač ne uspije stvoriti izvorni položaj, smatra se da je igrao s 
pogrešnog mjesta.

 •  Loptica se nalazi bilo gdje osim u pijesku: igrač mora vratiti lopticu 
na najbližu točku postavljajući je u položaj najsličniji izvornom, a 
to je:

 »  unutar dužine jedne palice od izvornog mjesta (ako nije 
poznato, mora se procijeniti)

 » ne bliže rupi
 »  na istom području polja kao što je to mjesto.

Ako igrač zna da je izvorna pozicija izmijenjena, ali ne zna se kako je 
ležala, mora procijeniti izvornu poziciju i vratiti lopticu.
Iznimka – Za promijenjenu poziciju dok je igra bila zaustavljena, a 
loptica podignuta, pogledati u pravilo 5.7d.

14.2e Što raditi ako vraćena loptica ne može stajati na 
izvornome mjestu
Ako igrač pokuša vratiti lopticu, ali loptica ne može stajati na izvornom 
mjestu, mora pokušati drugi put.
Ako loptica ponovno ne može ostati na tome mjestu, mora je vratiti na 
najbliže mjesto gdje će ostati u mirovanju, ali s ograničenjem ovisno o 
tome gdje se nalazi izvorno mjesto:

 •  ne smije biti postavljena bliže rupi
 •  mora biti postavljena na istom području polja – najbliža pozicija 

mora biti u istom području
 •  izvorno mjesto u pješčanoj prepreci ili u kaznenom području – 

najbliže mjesto mora biti u istoj pješčanoj prepreci ili u istom 
kaznenom području

 •  izvorno mjesto na putting greenu – najbliže mjesto mora biti na 
putting greenu ili na općem području.

Kazna za igranje pogrešno premještene loptice ili za igranje loptice s 
pogrešne pozicije u kršenju pravila 14.2: Opća kazna.

 14.3  Dropanje loptice u zoni za oslobađanje
14.3a Može se upotrijebiti izvorna ili neka druga loptica
Igrač se smije koristiti bilo kojom lopticom svaki put kada dropa ili 
postavlja lopticu pod ovim pravilom.

14.3b Loptica mora biti dropana pravilno
Loptica mora biti dropana pravilno, što znači.

 •  Igrač mora dropati lopticu (ne smije caddie, ni bilo tko drugi).
 •  Igrač mora dropati lopticu s visine svojeg koljena, kako bi loptica:
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Visina koljena Visina koljena

Visina koljena
Visina koljena

Dopušteno Nije dopušteno

Loptica mora biti ispuštena ravno prema dolje s visine koljena.”Visina 
koljena” znači visina kada igrač stoji uspravno. Međutim igrač ne mora 
stajati uspravno kada ispušta lopticu.

DIJAGRAM 14.3B: ISPUŠTANJE LOPTICE S VISINE KOLJENA
 »  pala ravno a da je igrač ne baca, vrti ili kotrlja ili bilo kojim 

drugim pokretom ne utječe na to da se zaustavi
 »  kako ne bi dodirnula ni jedan dio tijela ili opreme igrača prije 

nego što udari u tlo.
“Visina koljena” podrazumijeva visinu igračeva koljena kada je u 
stojećem položaju.

 •  Loptica mora biti dropana unutar dopuštenog područja za 
oslobađanje. Igrač može stajati izvan ili unutar dopuštenog 
područja za oslobađanje kada dropa svoju lopticu.

Ako je loptica dropana pogrešno tako što krši jedno ili više od ova tri 
zahtjeva, igrač mora ponovno dropati lopticu pravilno bez ograničenja 
koliko puta to može učiniti.
Loptica koja je dropana pogrešno, ne računa se kao jedno od dvaju 
dopuštenih dropanja potrebnih za postavljanje loptice.

Vidi Puna Pravila Za informaciju o udarcu loptice koja je dropana pogrešno 
i primjenjuje li se jedan kazneni udarac ili Opća kazna.

14.3c Loptica pravilno dropana, mora ostati ležati u području 
za oslobađanje
Ovo pravilo vrijedi samo kada je loptica pravilno dropana prema pravilu 
14.3b.
Kada je igrač završio oslobađanje. Igrač je završio oslobađanje 
samo kada je pravilno dropana loptica ostala ležati u području za 
oslobađanje.
Nije bitno ako igračeva loptica, nakon udarca u tlo, dotakne bilo koju 
osobu, opremu ili neki drugi vanjski utjecaj prije nego što ostane 
mirovati:

 •  ako je loptica ostala ležati u području za oslobađanje, igrač je 
završio s uzimanjem olakšanja prema pravilima i mora igrati 
lopticu kako ona leži

 •  ako se igračeva loptica spusti izvan područja za oslobađanje, 
pogledajte dalje u pravilima što učiniti ako pravilno dropana 
loptica ostane ležati izvan područja za oslobađanje.

U oba slučaja, nema kazne ni jednom igraču.
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Loptica je ispuštena 
pravilno u skladu s 
pravilom 14.3b te se 
zaustavila u području 
za oslobađanje, stoga je 
oslobađanje završeno.                        

Loptica je ispuštena 
pravilno u skladu s 
pravilom 14.3b ali 
se zaustavila izvan 
područja za oslobađanje, 
stoga se ispuštanje mora 
ispravno izvesti po drugi 
put.

Loptica je ispuštena 
nepravilno jer je 
ispuštena izvan područja 
za oslobađanje, stoga 
mora biti ispuštena 
ponovno ali na ispravan 
način.

DIJAGRAM 14.3C: LOPTICA MORA BITI ISPUŠTENA U PODRUČJU  
  OSLOBAĐANJA I U NJEMU OSTATI

Iznimka – Kada je pravilno dropanu lopticu namjerno skrenula ili 
zaustavila bilo koja osoba.
Što raditi kada se loptica pravilno zaustavi izvan područja za 
oslobađanje. Igrač mora pravilno dropati lopticu drugi put, a ako 
se i drugi put zaustavi izvan područja za oslobađanje, mora završiti 
oslobađanje:

 •  tako što će položiti lopticu na mjesto na kojem je drugi put 
dropana loptica prvi put dotaknula tlo

 •  ako položena loptica ne može mirovati na tome mjestu, mora 
položiti lopticu na to mjesto drugi put

 •  ako položena loptica ne može nakon drugog pokušaja mirovati na 
tome mjestu, mora postaviti lopticu na najbliže mjesto na kojem 
će ostati mirovati, u skladu s ograničenjima iz pravila 14.2e.

14.3d Što učiniti ako je pravilno dropanu lopticu neka osoba 
namjerno skrenula ili zaustavila.

Vidi Puna Pravila
Za informaciju Što učiniti ako je pravilno dropanu lopticu 
neka osoba namjerno skrenula ili zaustavila.

Kazna za igranje loptice s pogrešnog mjesta ili igranje loptice koja je 
položena, a ne dropana, prema kršenju pravila 14.3: Opća kazna.

 14.4  Kada je igračeva loptica ponovno u igri nakon što je 
izvorna loptica bila izvan igre.

Vidi Puna Pravila Za informaciju što igrač treba raditi kada vraća lopticu u 
igru, uključujući i zamjenu loptice, a to nije dopušteno, 
ili kada se koristi nedopuštenim postupkom.

 14.5  Ispravljanje pogreške napravljene zamjenom, 
vraćanjem, dropanjem ili postavljanjem loptice
Igrač smije podići svoju lopticu bez kazne i ispraviti pogrešku prije 
nego što izvede udarac:

 •  kada zamijeni izvornu lopticu nekom drugom lopticom kada to nije 
dopušteno

 •  kada igrač vrati, dropa ili položi svoju lopticu (1) na pogrešno 
mjesto ili se loptica zaustavi na pogrešnom mjestu, (2) na 
pogrešan način, (3) korištenjem nedopuštenog postupka.

Vidi Puna Pravila Za informaciju o ispravljanju pogreške prije nego što se 
izvede udarac.
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 14.6  Izvođenje sljedećeg udarca s mjesta na kojem je 
prethodni udarac izveden
Ovo se pravilo primjenjuje kad god je potrebno ili dopušteno učiniti 
sljedeći potez s mjesta na kojem je izveden prethodni udarac (tj. kada 
se uzima oslobađanje ili kada se igra ponovno nakon što je udarac 
poništen ili se iz nekog razloga ne računa).

Putting green Početno područje Opće područje, pješčana 
prepreka ili kazneno područje

DIJAGRAM 14.6: IZVOĐENJE SLJEDEĆEG UDARCA S MJESTA NA 
KOJEM JE IZVEDEN PRETHODNI UDARAC

Prethodni udarac je 
izveden s početnog 
područja, tako da 
se loptica mora 
odigrati s bilo 
kojeg mjesta unutar 
početnog područja.  
  
  
 

Prethodni udarac je izveden 
iz općeg područja, iz pješčane 
prepreke ili iz kaznenog područja, 
tako da je referentna točka ona 
točka s koje je prethodni udarac 
izveden. Loptica se ispušta unutar 
područja veličine jedne duljine 
palice od referentne točke, ali 
u istom području igrališta kao i 
referentna točka i ne bliže rupi od 
referentne točke.

Kada se od igrača zahtijeva ili mu je dopušteno ponoviti udarac s 
mjesta na kojem je izveden prethodni udarac, način na koji igrač vraća 

lopticu u igu ovisi o području igrališta iz kojeg je odigran prethodni 
udarac.

Prethodni udarac 
je izveden s 
putting greena, 
tako da se loptica 
postavlja na 
mjesto s kojega je 
prethodni udarac 
izveden.

14.6a Prethodni udarac izveden je s početnog područja
Izvorna loptica ili neka druga moraju se igrati s bilo kojeg mjesta na 
početnom području (smije se koristiti teejem).

14.6b Prethodni udarac izveden je s općeg područja, 
kaznenog područja ili iz pješčane prepreke
Igračeva izvorna loptica ili neka druga loptica moraju se dropati na 
mjestima za oslobađanje.

 •  Referentna točka – mjesto s kojeg je izveden igračev prethodni 
udarac (ako nije poznato, mora se procijeniti).

 •  Veličina područja za dropanje loptice je duljina jedne palice, ali sa 
sljedećim ograničenjima:

 »  mora biti na istom području polja kao na kojem je referentna 
točka

 » o ne smije biti bliže rupi nego što je referentna točka.

14.6c Prethodni udarac izveden s putting greena
Igračeva izvorna loptica ili neka druga loptica mora se postaviti na 
mjesto s kojeg je izveden prethodni udarac (ako nije poznato, mora se 
procijeniti).
Kazna za igranje loptice s pogrešnog mjesta, prema kršenju pravila 
14.6: Opća kazna.

 14.7  Igranje s pogrešnog mjesta

14.7a Mjesto s kojeg se loptica mora igrati
Nakon što igrač počne igrati polje, svaki udarac mora izvesti s mjesta 
na kojem njegova loptica leži, osim kada pravila zahtijevaju ili 
dopuštaju da igra lopticu s drugog mjesta.
Kazna za igranje loptice s pogrešnog mjesta, prema kršenju pravila 
14.7: Opća kazna.
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14.7b Kako završiti polje nakon što je loptica igrana s 
pogrešnog mjesta u stroke igri
Ako je igrač igrao s pogrešnog mjesta, ali nije napravio ozbiljnu 
pogrešku, dobiva Opću kaznu prema pravilu 14.7a i mora nastaviti igru 
s lopticom koja je udarena s pogrešnog mjesta.
Ako je igrač igrao s pogrešnog mjesta i time napravio ozbiljnu 
pogrešku, mora ispraviti pogrešku tako što će udariti lopticu s pravog 
mjesta. Ako ne ispravi pogrešku, bit će diskvalificiran.

Vidi Puna Pravila
 Za objašnjenje toga što učiniti kada je igranje s 
pogrešnog mjesta ozbiljno kršenje ili kada nije sigurno 
je li to ozbiljno kršenje.

Slobodno oslobađanje   
PRAVILA 15-16

VI
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PRAVILO

15
Oslobađanje od neučvršćenih predmeta 
ili pomičnih prepreka (uključujući lopticu 
ili oznaku mjesta loptice koji pomažu ili 
ometaju igru)

Svrha pravila: Pravilo 15 uključuje kada i kako igrač može uzeti 
slobodno oslobađanje od neučvršćenih predmeta ili pomičnih 
prepreka.

 •  Takvi prirodni ili umjetni objekti ne tretiraju se kao dio izazova 
igre, a obično je dopušteno ukloniti ih kada ometaju.

 •  Igrač mora biti oprezan pri pomicanju neučvršćenih predmeta 
u blizini loptice koja nije na putting greenu, jer, uzrokuje li 
pomicanje loptice, dobiva kaznu.

 15.1  Neučvršćeni predmeti
15.1a Uklanjanje neučvršćenih predmeta
Igrač smije ukloniti neučvršćeni predmet bilo gdje na igralištu ili izvan 
njega i to smije učiniti na bilo koji način (npr. korištenjem ruke, stopala, 
palice ili druge opreme).
Dvije su iznimke:
1. uklanjanje neučvršćenih predmeta s mjesta na kojem se loptica mora 
postaviti
2. ograničenje namjernog uklanjanja neučvršćenih predmeta koje bi 
utjecalo na smjer loptice koja je u pokretu.

Vidi Puna Pravila Za više informacija o Iznimkama

15.1b Loptica se pomaknula pri uklanjanju neučvršćenog 
predmeta
Ako uklanjanje neučvršćenog predmeta uzrokuje pomicanje loptice, 
igrač mora vratiti lopticu na izvorno mjesto (ako nije poznato, mora se 
procijeniti).
Ako je pomaknuta loptica ležala bilo gdje na igralištu, osim na putting 
greenu ili početnom području, igrač dobiva jedan kazneni udarac.

 15.2  Pomične prepreke

15.2a Oslobađanje od pomičnih prepreka
Uklanjanje pomičnih prepreka. Igrač može ukloniti pomičnu prepreku 
bez kazne bilo gdje na igralištu ili izvan igrališta i smije to učiniti na bilo 
koji način.
Ako se igračeva loptica pomakne pri pomicanju pomične prepreke, 
nema kazne, a loptica mora biti vraćena na izvorno mjesto (ako nije 
poznato, mora se procijeniti).

Loptica se 
pomiče

Loptica mora biti postavljena 
na njezino izvorno mjesto

DIJAGRAM #1 15.2A: LOPTICA SE POMIČE KADA JE UKLONJENA 
POMIČNA PREPREKA (OSIM KADA JE LOPTICA U ILI NA PREPRECI)

Ali postoje dvije iznimke kada pomične prepreke ne smiju biti 
uklonjene:
1. igrač ne smije ukloniti tee kada igra s početnog područja
2. ograničenje na namjerno uklanjanje pomične prepreke kako bi se 
utjecalo na smjer loptice u pokretu.
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Vidi Puna Pravila Za više informacija o Iznimkama

Kada je igračeva loptica unutar pomične prepreke ili na njoj bilo gdje 
na igralištu osim na putting greenu.Igrač može osloboditi i podići 
lopticu, ukloniti pomičnu prepreku i dropati izvornu ili neku drugu 
lopticu kao što je prikazano na slici #2 15.2a

Kada je loptica u ili na pomičnoj prepreci (npr. ručnik) bilo gdje na 
igralištu, dozvoljeno je oslobađanje bez kazne podizanjem loptice, 
micanjem pomične prepreke i, osim na putting greenu, ispuštanje 
izvorne loptice ili druge loptice.

Referentna točka Veličina područja 
oslobađanja

Ograničenja područja 
oslobađanja

Procijenjena 
točka točno ispod 
mjesta gdje se je 
loptica umirila u 
ili na pomičnoj 
prepreci

Dužina jedne 
palice od 
referentne toče

Područje oslobađanja:
• Ne smije biti bliže rupi od 

referentne točke, i
• Mora biti u istom području 

igrališta kao i referentna 
točka

Područje oslobađanja

DIJAGRAM #2 15.2A: LOPTICA U ILI NA POMIČNOJ PREPRECI

Vidi Puna Pravila
Za informaciju o tome kako se osloboditi lopticu na 
pomičnoj prepreci na putting greenu.

15.2b Olakšanje za lopticu koja nije pronađena, ali nalazi se 
unutar pomične prepreke ili na njoj

Vidi Puna Pravila Za informaciju o tome kako se osloboditi ako loptica 
unutar pomične prepreke ili na njoj nije pronađenar on a 

movable obstruction but has not been found.

Kazna za igranje pogrešno premještene loptice ili za igranje loptice s 
pogrešne pozicije u kršenju pravila 15.2: Opća kazna.

 15.3  Loptica ili oznaka mjesta pomažu ili ometaju igru
15.3a Loptica na putting greenu pomaže u igri
Ovo pravilo primjenjuje se samo na lopticu koja miruje na putting 
greenu.
Ako igrač odgovorno vjeruje da bi loptica na putting greenu mogla 
pomoći nekome u igri (npr. da koristi za zaustavljanje neke loptice blizu 
rupe), ako je loptica njegova, može je označiti i podići, ali ako je loptica 
nekog drugog igrača, može zahtijevati od njega da lopticu označi i 
podigne.
Samo u stroke igri:

 •  igrač koji je dužan podići lopticu može umjesto toga igrati
 •  ako igrač pristane na dogovor s drugim igračem da ostave lopticu 

na mjestu kako bi pomogli jednom od njih i nakon toga izvede 
udarac dok je druga loptica ostavljena kako bi mu pomogla, 
svaki igrač koji je pristao na taj dogovor dobiva Opću kaznu (dva 
kaznena udarca).

15.3b Loptica bilo gdje na igralištu ometa igru
Ako netko odgovorno smatra da bi igračeva loptica mogla ometati 
njegovu ili njezinu igru:

 •  može zatražiti od igrača da označi i podigne svoju lopticu, koja se 
ne smije očistiti (osim na putting greenu)
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 •  ako igrač ne označi mjesto prije nego što podigne lopticu ili očisti 
je kada to nije dopušteno, dobiva jedan kazneni udarac.

 •  samo u stroke igri, ako se od igrača zahtijeva da podigne lopticu 
prema ovom pravilu, umjesto toga može izvesti udarac.

Igraču nije dopušteno podizati lopticu prema ovom pravilu samo radi 
uvjerenja da bi njegova loptica mogla ometati igru drugog igrača.
Ako Igrač podigne lopticu, a da to ne zahtijeva neki drugi igrač (osim na 
putting greenu), dobiva jedan kazneni udarac.

15.3c Oznaka za označavanje mjesta pomaže ili ometa igru
Ako oznaka za označavanje mjesta pomaže ili ometa igru, igrač može:

 •  Igrač mora pomaknuti svoju oznaku za označavanje koja mu se 
nalazi na putu.

 •  Ako oznaka za označavanje pripada drugom igraču, igrač mora 
od njega zahtijevati da ukloni oznaku s puta, zbog istih razloga iz 
kojih može zahtijevati podizanje loptice.

Oznaka za označavanje mjesta mora se pomaknuti na novo mjesto 
izmjereno s izvornog mjesta, primjerice s pomoću jedne ili više dužina 
glave palice.
Kazna za kršenje pravila 15.3: Opća kazna.
Kazna za igranje pogrešno zamijenjene loptice ili za igranje loptice s 
pogrešne pozicije u kršenju pravila 15.3: Opća kazna.

PRAVILO

16
Oslobađanje od nenormalnih uvjeta na 
igralištu (Uključujući i nepokretne prepreke), 
Stanja Opasnih Životinja, ukopane loptice

Svrha pravila: Pravilo 16 pokriva kada i kako igrač može uzeti 
slobodno olakšanje igranjem loptice s drugog mjesta, kao na 
primjer kada je smetnja nenormalno stanje igrališta ili prisutnost 
opasnih životinja.

 • Ti se uvjeti ne tretiraju kao dio izazova igre, a općenito je 
dopušteno slobodno oslobađanje, osim u kaznenom području.

 • Igrač može normalno uzeti olakšanje dropanjem loptice u 
oslobađajuće područje, koje se temelji od najbliže točke za 
oslobađanje.

Ovo pravilo također obuhvaća slobodno oslobađanje kada je 
igračeva loptica ukopana u vlastitu rupu nastalu od pada te 
loptice.

 16.1  Nenormalni uvjeti na igralištu                             
(uključujući i nepomične prepreke)
Ovo pravilo obuhvaća slobodno oslobađanje koje je dopušteno kako 
bi se igrač oslobodio iz rupa od životinja, tla koje je u fazi popravka, 
nepomične prepreke ili privremene vode.
Ti su uvjeti na igralištu zajednički nazvani nenormalnima, ali svaki od 
njih ima zasebnu definiciju.
16.1a Kada je oslobađanje dopušteno
Smetnja postoji kada je bilo što od sljedećeg točno:

 •  igračeva loptica dodiruje ili se nalazi u nenormalnim uvjetima na 
igralištu

 •  nenormalni uvjeti na igralištu fizički ometaju igračevo područje 
predviđeno za stav ili za zamah

 •  samo kada je igračeva loptica na putting greenu, nenormalni 
uvjeti na igralištu na putting greenu ili izvan njega utječu na liniju 
igranja.
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Ne postoje nenormalni uvjeti na igralištu kada se igračeva loptica nalazi 
izvan igrališta ili u kaznenom području.

Smjer igranja

Nenormalni 
uvjeti 

na igralištu 

P1 B1

P2
B2

Područje 
oslobađanja

Područje
oslobađanja

Dijagram pretpostavlja da je igrač dešnjak. Oslobađanje bez kazne 
je dopušteno zbog smetnji izazvanih nenormalnim uvjetima na 
igralištu, uključujući nepomičnu prepreku, kada loptica dodiruje 
ili leži u ili na nenormalnom uvjetu (B1), ili nenormalan uvjet ometa 
područje namjeravanog stava (B2) ili zamaha. Najbliža točka potpunog 
oslobađanja za B1 je P1, i vrlo je blizu nenormalnog uvjeta. Za B2, 
najbliža točka potpunog oslobađanja je P2 koja je udaljenija od 
nenormalnog uvjeta jer stav mora biti izvan nenormalnog uvjeta na 
igralištu.has to be clear of the ACC.

DIJAGRAM 16.1A: KADA JE DOPUŠTENO OSLOBAĐANJE ZA  
NENORMALNE UVJETE NA IGRALIŠTU

Kada je igranje igračeve loptice očito nerazumno, oslobađanja nema:
 • kada bi igranje loptice kako leži očito bilo nerazumno iz nekog 

drugog razloga, a ne zbog nenormalnih uvjeta na igralištu (npr. kada 
igrač stoji na nepomičnoj prepreci, a ne može izvesti udarac jer je 
loptica u grmu)

 • kada smetnja postoji samo zato što je igrač odabrao palicu, stav, 
zamah ili smjer igre koji je očito nerazuman u tim okolnostima.

16.1b Oslobađanje za lopticu na općem području
Ako se igračeva loptica nalazi na općem području polja i ako postoji 
smetnja zbog neuobičajenih uvjeta na igralištu, igrač se može 
osloboditi dropanjem izvorne loptice ili neke druge loptice kako je 
prikazano na slici 16.1b.

 

Područje
oslobađanja

Referentna točka

Mjesto izvorne
loptice

Nenormalni 
uvjeti na 
igralištu 

DIJAGRAM 16.1B: OSLOBAĐANJE BEZ KAZNE ZA NENORMALNE 
UVJETE NA IGRALIŠTU U OPĆEM PODRUČJU

Oslobađanje bez kazne je dopušteno kada je lopta u općem području 
i ako postoji smetnja zbog nenormalnoh uvjeta na igralištu. Mora se 
odrediti najbliža točka potpunog oslobađanja i loptica se mora ispustiti 
i mora se umiriti u području oslobađanja.
Referentna točka Veličina područja 

oslobađanja
Ograničenja područja oslobađanja

Najbliža točka 
potpunog 
oslobađanja

Dužina jedne palice 
od referentne toče

Područje oslobađanja:
• Ne smije biti bliže rupi od 

referentne točke, i
• Mora biti u općem području

Napomena za igrače: 
Kada uzimate oslobađanje, morate uzeti potpuno oslobađanje od 
svih smetnji uzrokovanih nenormalnim uvjetima na igralištu.
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16.1c Oslobađanje loptice iz pješčane prepreke
Ako je igračeva loptica u pješčanoj prepreci, a na polju postoji smetnja 
zbog nenormalnih uvjeta na igralištu, igrač može uzeti :

 • slobodno olakšanje prema pravilu 16.1b, uz uvjet:
 »  najbliža točka prema kojoj se temelji oslobađanje i područje 

za oslobađanje moraju biti unutar pješčane prepreke
 » o ako ne postoji takva točka u pješčanoj prepreci, i dalje 

može uzeti oslobađanje s tim da se kao referentna točka 
uzima točka najviše dostupnog oslobađanja unutar pješčane 
prepreke. 

 •  Oslobađanje s kaznom igrajući izvan pješčane prepreke 
(Oslobađanje natrag po liniji): Za jedan kazneni udarac, igrač može 
dropati lopticu kao što je prikazano na slici 16.1c.

16.1d Oslobađanje za lopticu na putting greenu
Ako je igračeva loptica na putting greenu i postoji smetnja zbog 
nenormalnih uvjeta na igralištu, igrač može uzeti slobodno oslobađanje 
postavljanjem izvorne loptice ili neke druge loptice kao što je prikazano 
na slici 16.1d.

 

Mjesto izvorne
loptice

Referentna točka

Nenormalni 
uvjeti na 
igralištu 

Područje 
oslobađanja

Područje 
oslobađanja

Dijagram pretpostavlja da je igrač dešnjak. Kada u pješčanoj prepreci 
postoje smetnje zbog nenormalnih uvjeta na igralištu oslobađanje bez 
kazne se može uzeti u skladu s Pravilom 16.1b. 
Oslobađanje se može uzeti izvan pješčane prepreke uz jedan kazneni 
udarac. Oslobađanje izvan pješčane prepreke se temlji na referentnoj 
liniji koja se proteže ravno natrag od rupe kroz mjesto izvorne loptice u 
pješčanoj prepreci.
Referentna točka Veličina područja 

oslobađanja
Ograničenja područja 

oslobađanja
Mjesto na igralištu izvan 
pješčane prepreke koje 
je izabrao igrač a koje je 
na referentnoj liniji i dalje 
je od rupe u odnosu na 
mjesto izvorne loptice (bez 
ograničenja koliko je unatrag 
na liniji)

Dužina jedne 
palice od 
referentne toče

Područje oslobađanja:
• Ne smije biti bliže 

rupi od referentne 
točke, i

• Može biti u bilo kojem 
području igrališta

Napomena za igrače: 
Kod odabira referentne točke trebali biste naznačiti točku pomoću 
predmeta (npr. Tee).

DIJAGRAM 16.1C: OSLOBAĐANJE BEZ KAZNE ZA NENORMALNE 
UVJETE NA IGRALIŠTU U PJEŠČANOJ PREPRECI
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Mjesto izvorne loptice
Najbliža točka 
potpunog oslobađanja

Nenormalni
uvjeti na 
igralištu 

Dijagram pretopstavlja da je igrač ljevak. Kada se loptica nalazi na 
putting greenu i postoji smetnja od nenormalnih uvjeta na igralištu, 
oslobađanje bez kazne može se uzeti postavljanjem loptice na mjesto 
najbliže točki potpunog oslobađanja. 
Referentna točka Veličina područja 

oslobađanja
Ograničenja područja oslobađanja

Najbliža točka 
potpunog 
oslobađanja

Loptica mora biti 
postavljena na 
mjesto najbliže 
točke potpunog 
oslobađanja

Najbliža točka potpunog 
oslobađanja mora biti ili: 

• Na putting greenu ili 
• U općem podrućju 

Napomena za igrače:
• Prilikom uzimanja oslobađanja morate uzeti potpuno oslobađanje od 

svih smetnji uzrokovanih nenormalnim uvjetima na igralištu
• Ako ne postoji najbliža točka potpunog oslobađanja, još uvijek 

možete uzeti ovo oslobađanje bez kazne koristeći točku maksimalno 
dopuštenog oslobađanja kao referentnu točku, koja mora biti ili na 
putting greenu ili u općem području.

DIJAGRAM 16.1D: OSLOBAĐANJE BEZ KAZNE ZA NENORMALNE 
UVJETE NA IGRALIŠTU NA PUTTING GREENU

16.1e Oslobađanje za lopticu koja nije pronađena, ali je u 
nenormalnim uvjetima na igrališta
Ako igračeva loptica nije pronađena, a zna se ili je gotovo sigurno da 
leži u nenormalnim uvjetima na igralištu, igrač može uzeti olakšanje 
prema pravilu 16.1b, c ili d. To mora učiniti procjenom točke na kojoj je 
lopta posljednji put prešla rub dijela igrališta u nenormalnom stanju te 
temeljiti oslobađanje prema toj točki.

Vidi Puna Pravila
Za više informacija o tome kako uzeti oslobađanje za 
lopticu koja nije pronađena, a nalazi se u nenormalnim 
uvjetima na igralištu.

16.1f Kada se loptica nalazi u zoni bez igre, a na dijelu 
nenormalnih uvjeta igrališta, igrač mora napraviti 
oslobađanje.
Loptica se ne smije igrati kako leži u situacijama:

 •  Ako se igračeva loptica nalazi u zoni bez igre, a na djelu 
nenormalnih uvjeta igrališta, igrač se mora osloboditi prema 
pravilu 16.1b, c ili d.

 •  Ako se loptica nalazi izvan zone bez igre, a ona (u nenormalnim 
uvjetima igrališta ili u kaznenom području) ometa predviđeno 
područje za igračev stav ili zamah. Igrač mora uzeti oslobađanje 
prema pravilu 16.1 ili, osim ako se loptica ne nalazi u kaznenom 
području, uzeti oslobađanje za lopticu nemoguću za igranje prema 
pravilu 19.

Kazna za igranje loptice s pogrešne pozicije u kršenju pravila 16.1: 
Opća kazna.

 16.2  Stanje opasnih životinja
Stanje opasnih životinja postoji kada opasna životinja (kao što je 
otrovna zmija ili aligator) u blizini igračeve loptice može izazvati 
ozbiljnu tjelesnu ozljedu u slučaju igranja s tog mjesta.

Vidi Puna Pravila
Za informacije o tome kako se osloboditi od stanja 
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opasnih životinja.

 16.3  Ukopana loptica

16.3a Kada je dopušteno oslobađanje
Olakšanje je dopušteno samo kada je igračeva loptica ukopana u 
općem području. No, ako je loptica ukopana na putting greenu, igrač 
smije označiti mjesto loptice, podignuti je, očistiti je, popraviti štetu i 
vratiti lopticu na izvorno mjesto.

Razina tla

Loptica je ukopana 
Dio loptice (ukopana u vlastitom otisku) je ispod 
razine tla.

Loptica NIJE ukopana 
Iako loptica leži na travi, oslobađanje nije dostupno 
jer niti jedan dio loptice nije ispod razine tla.

Loptica je ukopana 
Unatoč činjenici da loptica ne dodiruje tlo, dio loptice 
(ukopana u vlastitom otisku) je ispod razine tla.

DIAGRAM 16.3a: WHEN A BALL IS EMBEDDED

Iznimke – Kada olakšanje nije dopušteno za ukopanu lopticu u općem 
području:

 •  kada je loptica ukopana u pijesku u dijelu općeg područja na 
kojem  trava nije košena na visini fairwaya ili niže

 •  kada bilo što drugo osim ukopane loptice čini igračev udarac očito 
nerazumnim (na primjer, kada igrač ne može izvesti udarac jer je 
loptica u grmu).

Loptica je ukopana samo ako se nalazi u vlastitom udubljenju nastalom 
od prethodnog udarca, a dio loptice je ispod razine tla.

16.3b Olakšanje za ukopanu lopticu
Kada je loptica ukopana na općem području, igrač može uzeti slobodno 
olakšanje tako što će spustiti izvornu lopticu ili neku drugu lopticu, kao 
što je pokazano na slici 16.3b.

Smjer igranja

Točka 
odmah iza 
mjesta na kojem 
je loptica ukopana Područje oslobađanja 

Kada je loptica ukopana u općem području, dozvoljeno je uzeti oslobađanje 
bez kazne. Referentna točka za uzimanje oslobađanja je točka odmah 
iza ukopane loptice. Loptica se mora ispistiti i mora se umiriti u području 
oslobađanja.

Referentna točka Velličina područja 
oslobađanja

Ograničenja područja 
oslobađanja

Točka neposredno 
iza mjesta gdje je 
loptica ukopana

Dužina jedne palice 
od referentne toče

Područje oslobađanja:
• Ne smije biti bliže rupi od 

referentne točke, i
• Mora biti u općem području

DIJAGRAM 16.3B: OSLOBAĐANJE BEZ KAZNE ZA UKOPANU 
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Oslobađanje s kaznom  
PRAVILA 17-19

VII
Kazna za igranje loptice s pogrešne pozicije u kršenju pravila 16.3: 
Opća kazna.

 16.4  Podizanje loptice kako bi se utvrdilo leži li u uvjetima 
za dopušteno oslobađanje
Ako igrač odgovorno smatra da njegova loptica leži u uvjetima za 
slobodno oslobađanje dopušteno prema pravilima, ali ne može to 
utvrditi a da ne podigne lopticu, smije označiti mjesto i podignuti 
lopticu kako bi vidio je li oslobađanje dopušteno. Podignuta loptica ne 
smije se čistiti (osim ako je na putting greenu).

Vidi Puna Pravila
Za više informacija o podizanju loptice kako bi se vidjelo 
leži li u uvjetima za dopušteno oslobađanje, uključujući i 
kaznu za podizanje loptice bez odgovornog uvjerenja.
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 17.1  Opcije za lopticu unutar kaznenog područja
Kaznena područja definiraju se kao crvena i žuta. To utječe na uvjete 
oslobađanja (pravilo 17.1d).
Igrač može stajati u kaznenom području i igrati lopticu koja je izvan 
kaznenog područja, uključujući i nakon oslobađanja iz kaznenog 
područja.
17.1a Kada je loptica u kaznenom području
Loptica se nalazi u kaznenom području kada bilo koji njezin dio leži na 
tlu, dodiruje tlo ili bilo što drugo unutar ruba kaznenog područja, kada 
je iznad ruba ili nekog drugog djela kaznenog područja.
17.1b Igrač može igrati lopticu koja se nalazi u kaznenom 
području ili iskoristiti oslobađanje s kaznom.
Igrač može igrati lopticu koja se nalazi u kaznenom području bez kazne 
ili može igrati izvan kaznenog područja oslobađanjem s kaznom.
Iznimka – Oslobađanje se mora uzeti kada se loptica nalazi u zoni bez 
igre u kaznenom području.
17.1c Oslobađanje kada loptica nije pronađena, a nalazi se u 
kaznenom području
Ako loptica nije pronađena, a zna se ili je gotovo sigurno da se nalazi 
u kaznenom području, igrač može iskoristiti olakšanje prema ovom 
pravilu.
No, ako nije poznato ili gotovo sigurno da se loptica nalazi u kaznenom 
području, a da je izgubljena, igrač mora igrati s mjesta s kojeg je 
njegova izvorna loptica posljednji put bila igrana uz jedan kazneni 
udarac. (olakšanje „udarac-i-udaljenost”) 

17.1d Oslobađanje loptice iz kaznenog područja
Igrač ima opcije oslobađanja koje su prikazane na slici #1 17.1d 
(olakšanje za žuto kazneno područje) i slika #2 17.1d (olakšanje za 
crveno kazneno područje), svako za jedan kazneni udarac.

Kada je sigurno ili gotovo sigurno da je loptica u žutom kaznenom području i 
igrač želi uzeti oslobađanje, igrač ima dvije mogućnosti, a svaka uz jedan 
kazneni udarc:

(1) Igrač može uzeti oslobađanje „udarac i udaljenost“ igrajuči izvornu lopticu 
ili drugu loptice iz područja oslobađanja koje se temelji na mjestu s kojeg 
je odigran prethodni udarac (vidi Pravilo 14.6 i Dijagram 14.6).

Reference Point Size of Relief Area Limits on Relief Area
Mjesto s kojeg 
je igrač odigrao 
prethodni udarac 
(koje nije pozanto 
mora se procijeniti) 

Dužina jedne palice 
od referentne toče

Područje oslobađanja:
• Ne smije biti bliže rupi od 

referentne točke, i
• Mora biti u istom području 

igrališta kao i referentna točka

Nastavak na sljedećoj stranici

STROKE

PE NALT Y

X

Točka gdje je loptica ušla 
u kazneno područje

X

Referentne točke 
Područje oslobađanja

1

2

DIJAGRAM #1 17.1D: OSLOBAĐANJE ZA LOPTICU U ŽUTOM 

PRAVILO

17 Kaznena područja

Svrha pravila: Pravilo 17 je posebno pravilo za kaznena područja, 
a to su područja s vodom ili neka druga područja koja je odredio 
Odbor u kojima se loptica često gubi ili se ne može igrati. Za jedan 
kazneni udarac, igrač može upotrijebiti posebne opcije pomoći 
kako bi izveo udarac izvan kaznenog područja.
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Kada je sigurno ili gotovo sigurno da je loptica u crvenom kaznenom području 
i igrač želi uzeti oslobađanje, igrač ima tri mogućnosti, a svaka uz jedan 
kazneni udarc:
(1) Igrač može uzeti oslobađanje „udarac i udaljenost“ (vidi točku (1) u  
Dijagramu #1 17.1d). 
(2) Igrač može uzeti oslobađanje „natrag po liniji“ (vidi točku (2) u Dijagramu 
#1 17.1d). 
(3) Igrač može uzeti bočno oslobađanje (samo u crvenom  kaznenom 
području).. Referentna točka za bočno oslobađanje je točka X.

Reference Point Size of Relief Area Limits on Relief Area
The estimated 
point where the 
original ball 
last crossed the 
edge of the red 
penalty area 
(point X)

Two club-lengths from 
the reference point

  

The relief area:
• Must not be nearer the hole 

than the reference point, 
and

• May be in any area of the 
course except the same 
penalty area

17.1e Oslobađanje se mora iskoristiti kod smetnje zone bez 
igre u kaznenom području
Igrač ne smije igrati lopticu kako leži u situaciji:

 •  kada se loptica nalazi u zoni bez igre u kaznenom području
 •  kada zona bez igre na igralištu smeta igračevu stavu ili zamahu u 

kaznenoj zoni.

Vidi Puna Pravila
Za objašnjenje procesa oslobađanja iz zone bez igre u 
kaznenom području.

 17.2  Opcije nakon igranja loptice iz kaznenog područja

17.2a Kada loptica koja je udarena iz kaznenog područja 
ostane mirovati u istom ili drugom kaznenom području
Ako loptica udarena iz kaznenog područja ostane ležati u istom ili 
nekom drugom kaznenom području, igrač može igrati lopticu kako leži.
Ili, za jedan kazneni udarac, postoje opcije oslobađanja prikazane na 
slici 1, 17.2a i slici 2 17.2a.

(2) Igrač može uzeti oslobađanje „natrag po liniji“ ispuštajući izvornu 
lopticu ili drugu lopticu u području oslobađanja temeljenom na 
referentnoj crti koja se proteže ravno od rupe kroz točku X

Referentna točka Veličina područja 
oslobađanja

Ograničenja područja 
oslobađanja

Točka koju je igrač izabrao 
a nalazi se na referentnoj 
crti kroz točku X (točka gdje 
je loptica posljednji put 
prešla rub žutog kaznenog 
područja). 

Dužina jedne palice 
od referentne toče

Područje oslobađanja:
• Ne smije biti bliže 

rupi od referentne 
točke, i

• Može biti u bilo 
kojem području 
igrališta osim u istom 
kaznenom području

Napomena:
Kod odabira referentne točke trebali biste naznačiti točku pomoću 
predmeta (npr. Tee).

Nastavak na sljedećoj stranici

X

2

3

1

Točka gdje je loptica 
ušla u kazneno područje

X

Referentne točke 
Područje oslobađanja

STROKE

PE NALT Y

DIAGRAM #2 17.1d:  RELIEF FOR BALL IN RED PENALTY AREA
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X

3

B

A
X

2

1

4

Točka u kojoj je loptica ušla 
u kazneno područje
Referentne točke 
Područje oslobađanja

Igrač igra s početnog područja do točke A u kaznenom području. Igrač igra 
lopticu s mjesta A do mjesta B, a loptica izlazi iz kaznenog područja i vraća 
se u kazneno područje u točki X. Ukoliko igrač odluči uzeti oslobađanje, uz 
jedan kaznni udarac ima četiri mogućnosti. Igrač može: 
(1) Uzeti oslobađanje „udarac i udaljenost“ igrajući izvornu lopticu ili drugu 
lopticu iz područja oslobađanja temeljenom na mjestu odakle je odigran 
prethodni udarac na mjestu A (vidi Pravilo 14.6 i DIJAGRAM 14.6) i igrač igra 
svoj četvrti udarac. 
(2) Uzeti oslobađanje „natrag po liniji“ ispuštajući izvornu lopticu ili drugu 
lopticu u području oslobađanja koje se temelji koje se na crti koja se proteže 
ravno unatrag od rupe kroz točku X, i igrač igra svoj četvrti udarac.
(3) Uzeti bočno oslobađanje (samo u crvenom kaznenom području). 
Referentna točka za uzimanje oslobađanja je točka X, i izvorna loptica ili 
druga loptica se mora ispustiti i odigrati iz područja oslobađanja veličine 
dvije palice i igrač igra svoj četvrti udarac.
(4) Odigrati izvornu lopticu ili drugu lopticu s početnog područja kao što je 
odigrao posljednji udarac izvan kaznenog područa, i igrač igra svoj četvrti 
udarac.
Ukoliko igarč izabere mogućnost (1) i onda odluči ne odigrati ispuštenu 
lopticu, igrač može uzeti oslobađanje „natrag po liniji“ ili bočno oslobađanje 
u odnosu na točku X, ili ponovno igrati s početnog područja, dodajući si jedan 
kazneni udarac a ukupno dva kaznena udarca i igrao bi svoj peti udarac.

DIJAGRAM #2 17.2A: LOPTICA ODIGRANA IZ KAZNENOG PODRUČJA 
UMIRUJE SE U ISTOM KAZNENOM PODRUČJU NAKON ŠTO JE 

A

B

X

1

3
2

4

Točka gdje je loptica 
ušla u kazneno područje

X

Referentne točke 
Područje oslobađanja

Igrač igra s početnog područja do točke A u kaznenom području. Igrač igra 
lopticu od točke A do točke B. Ukoliko igrač odluči uzeti oslobađanje, uz jedan 
kazneni udarac ima četiri mogućnosti. Igrač može:
(1) Uzeti oslobađanje „udarac i udaljenost“ igrajuči izvornu lopticu ili drugu 
lopticu iz područja oslobađanja koje se temelji na mjestu s kojeg je odigran 
prethodni udarac na točku A (vidi Pravilo 14.6 i DIJAGRAM 14.6) i igrač igra 
svoj četvrti udarac. 
(2) Uzeti oslobađanje „natrag po liniji“ ispuštajući izvornu lopticu ili drugu 
lopticu u području oslobađanja koje se temelji na crti koja se proteže ravno 
unatrag od rupe kroz točku X, i igrač igra svoj četvrti udarac.
(3) Uzeti bočno oslobađanje (samo u crvenom kaznenom području). 
Referentna točka za uzimanje oslobađanja je točka X, i izvorna loptica ili 
druga loptica se mora ispustiti i odigrati iz područja oslobađanja veličine 
dvije palice i igrač igra svoj četvrti udarac.
(4) Odigrati izvornu lopticu ili drugu lopticu s početnog područja kao što je 
odigrao posljednji udarac izvan kaznenog područa, i igrač igra svoj četvrti 
udarac.
Ukoliko igarč izabere mogućnost (1) i onda odluči ne odigrati ispuštenu 
lopticu, igrač može uzeti oslobađanje „natrag po liniji“ ili bočno oslobađanje 
u odnosu na točku X, ili ponovno igrati s početnog područja, dodajući si jedan 
kazneni udarac a ukupno dva kaznena udarca i igrao bi svoj peti udarac.

DIJAGRAM #1 17.2A: LOPTICA ODIGRANA IZ KAZNENOG PODRUČJA 
UMIRUJE SE U ISTOM KAZNENOM PODRUČJU
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17.2b Kada je loptica udarena iz kaznenog područja 
izgubljena, izvan granica igrališta ili se ne može izvesti 
sljedeći udarac izvag kaznenom područja

Vidi Puna Pravila
Za informacije o tome kako se osloboditi kada je loptica 
udarena iz kaznenog područja izgubljena, izvan granica 
li se ne može izvesti sljedeći udarac izvan kaznenog 
područja.

 17.3 Nema oslobađanja loptice u kaznenom području 
prema drugim pravilima
Kada je igračeva loptica u kaznenom području, nema oslobađanja pri 
ometanju zbog neobičnih uvjeta na igralištu (pravilo 16.1), ukopane 
loptice (pravilo 16.3) ili loptice koju nije moguće igrati (pravilo 19).
Jedina opcija oslobađanja je oslobađanje s kaznom prema pravilu 
17.

PRAVILO

18 Oslobađanje„udarac-i-udaljenost”, 
izgubljena loptica ili izvan granica 
igrališta, privremena loptica (Provisional)

Svrha pravila: Pravilo 18 pokriva uzimanje olakšanja pod kaznom 
„udarac-i-udaljenost”. Kada je loptica izgubljena izvan kaznenog 
područja ili ostane mirovati izvan granica igrališta, zahtijevani 
razvoj igre od početnog područja prema rupi je prekinut i igrač 
mora nastaviti igru tako što će ponovno igrati s mjesta s kojeg je 
izveo prethodni udarac.
Ovo pravilo također obuhvaća kako i kada se može odigrati 
privremena loptica da bi se uštedjelo na vremenu kada je moguće 
da je loptica izašla izvan granica igrališta ili izgubljena izvan 
kaznenog područja.

 18.1  Oslobađanje uz kaznu „udarac-i-udaljenost 
dopušteno je u bilo kojoj situaciji
U bilo kojoj situaciji igrač može uzeti oslobađanje „udarac-i-
udaljenost”. Jednom kada igrač postavi drugu lopticu u igru pod tom 
kaznom, njegova izvorna loptica više nije u igri i ne smije se igrati. To 
vrijedi čak i ako se igračeva originalna loptica pronađe na igralištu prije 
isteka trominutne potrage.

 18.2  Izgubljena loptica ili loptica izvan granica igrališta: 
oslobađanje „udarac-i-udaljenost” mora se iskoristiti.
18.2a Kada je loptica izgubljena ili se nalazi izvan granica 
igrališta
Kada je loptica izgubljena: Igračeva je loptica izgubljena ako nije 
pronađena unutar tri minute nakon što su je igrač ili njegov caddie 
počeli tražiti. Ako je loptica pronađena u tom vremenu, ali nije sigurno 
je li to tražena loptica:

 •  Igrač mora odmah pokušati potvrditi lopticu i za to mu je 
dopušteno razumno vrijeme, čak i ako se to dogodi nakon 
završene potrage od 3 minute.
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 •  To uključuje razumno vrijeme da igrač dođe do loptice ako se ne 
nalazi na mjestu na kojem je pronađena.

Ako igrač ne potvrdi lopticu u razumnom vremenu, loptica je 
izgubljena.
Kada je loptica izvan granica igrališta. Loptica je izvan granica igrališta 
onda kada cijela leži izvan granice igrališta.

Izvan granica Izvan granica

IgrališteIgralište

Loptica u igralištu

Loptica u granicama

DIJAGRAM 18.2A: KADA JE LOPTICA IZVAN GRANICA

Granični rub definiran je crtom na 
strani igrališta između stupića u 
razini tla a sami stupići su izvan 
granica.

Granični rub je rub crte na strani 
igrališta a sama crta je izvan 
granica.

Loptica je izvan granica kada je u cijelosti izvan graničnog ruba igrališta.
Dijagrami daju primjere kada je lopta u granicama i kada je izvan granica

18.2b Što učiniti kada je loptica izgubljena ili izvan granica 
igrališta
Ako je loptica izgubljena ili se nalazi izvan granica igrališta, igrač mora 
iskoristiti oslobađanje „udarac-i-udaljenost” tako što će izvesti udarac 
s mjesta s kojeg je izvodio prethodni uz jedan kazneni udarac (pravilo 
14.6).

Iznimka – Igrač može zamijeniti lopticu pod drugim pravilom kada je 
poznato ili gotovo sigurno što se dogodilo s lopticom.

Vidi Puna Pravila Za više informacija o tome kada se primjenjuje iznimka.

 18.3  Privremena loptica (Provisional)
18.3a Kada je dopuštena privremena loptica
Ako bi igračeva loptica mogla biti izgubljena izvan kaznenog područja 
ili biti izvan granica igrališta, kako bi uštedio vrijeme, može igrati drugu 
zamjensku lopticu pod kaznom „udarac-i-udaljenost”.
Ali ako je igrač svjestan da je jedino mjesto na kojem bi njegova izvorna 
loptica mogla biti izgubljena u kaznenom području, nije dopuštena 
privremena loptica i loptica koja je udarena s mjesta s kojeg je izveden 
prethodni udarac ostaje u igri pod kaznom „udarac-i-udaljenost”.

18.3b Najava privremene loptice 
Prije izvođenja udarca, igrač mora najaviti da će igrati privremenu 
lopticu.
Nije dovoljno samo reći da igra drugu lopticu ili da igra ponovno.
Mora upotrijebiti riječ „privremena” (Provisional) ili na neki drugi način 
jasno potvrditi da igra privremenu lopticu prema pravilu 18.3
Ako igrač to nije najavio (čak i ako je namjeravao igrati privremenu 
lopticu) i ako je igrao drugu lopticu s mjesta s kojeg je izveo prethodni 
udarac, ta loptica ostaje u igri pod kaznom „udarac-i-udaljenost”.

18.3c Igranje privremene loptice dok ne postane loptica u 
igri ili nevaljana
Igranje privremene loptice više od jedanput. Igrač može nastaviti igrati 
privremenu lopticu, a da ne izgubi status privremene loptice sve dok 
se igra s mjesta koje je na istoj udaljenosti ili dalje od rupe nego što je 
procijenjeno mjesto izvorne loptice.
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Kada privremena loptica postaje loptica u igri. Privremena loptica 
postaje loptica u igri pod kaznom „udarac-i-udaljenost” u bilo kojem od 
ovih slučajeva:

 •  kada je igračeva izvorna loptica izgubljena bilo gdje na igralištu 
izvan kaznenog područja ili ako se nalazi izvan granica igrališta

 •  kada je privremena loptica igrana s mjesta koje je bliže rupi od 
mjesta na kojem bi izvorna loptica mogla biti.

Igračeva izvorna loptica koja je odigrana s početnog područja možda je 
izgubljena u grmlju te igrač najavljuje i igra privremenu lopticu koja se umiruje 
na mjestu A. Budući da je točka A dalje od mjesta na kojem se pretpostavlja da 
je izvorna loptica, igrač može igrati privremenu lopticu s mjesta A bez da ona 
izgubi status privremene loptice. Igrač igra privremenu lopticu s mjesta A na 
mjesto B. Budući da je mjeto B bliže rupi od mjesta na kojem se pretpostavlja 
da je izvorna loptica a igrač odigra privremenu lopticu s mjesta B, privremena 
loptica postaje loptica u igri uz kaznu „udarac i udaljenost“.

B

A

Izvorna 
loptica

Privremena
loptica

DIJAGRAM 18.3C: PRIVREMENA LOPTICA ODIGRANA S MJESTA 
BLIŽEG RUPI OD ONOGA GDJE SE PRETPOSTAVLJA DA JE IZVORNA 

Iznimka – Igrač može iskoristiti drugu lopticu pod drugim pravilom 
kada je poznato ili gotovo sigurno što se dogodilo s prethodnom 
lopticom.

Vidi Puna Pravila Za više informacija o tome kada se iznimka primjenjuje.

Kada privremena loptica mora postati nevaljana. Kada igračeva 
privremena loptica još nije postala loptica u igri, od nje se mora 
odustati u bilo kojem od ovih slučajeva:

 •  kada se izvorna loptica pronađe na igralištu izvan kaznenog 
područja prije isteka predviđenog vremena od 3 minute

 •  kada je poznato ili kada je gotovo sigurno da se nalazi u kaznenom 
području ili kada je izvorna loptica pronađena u kaznenom 
području; tada igrač mora igrati izvornu lopticu ili uzeti kaznu.

Kazna za igranje loptice s pogrešne pozicije u kršenju pravila 18.3: 
Opća kazna.
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PRAVILO

19 Nemoguće igranje loptice 
(Unplayable ball)

Svrha pravila: Pravilo 19 pokriva mogućnosti olakšanja za situaciju 
kada lopticu nije moguće igrati. To omogućuje igraču da odabere 
kojom će se opcijom koristiti – obično s jednim kaznenim udarcem 
– kako bi se oslobodio iz teške situacije bilo gdje na igralištu (osim 
u kaznenom području).

19.1  Igrač može odlučiti uzeti olakšanje za nemoguće 
igranje loptice bilo gdje osim u kaznenom području
Igrač je jedina osoba koja može odlučiti da je nemoguće igrati lopticu. 
To je olakšanje dopušteno bilo gdje na igralištu osim u kaznenom 
području.

 19.2  Opcije za olakšanje kada igranje loptice nije moguće 
na općem području ili na putting greenu
Igrač se može koristiti jednom od triju opcija prikazanih na slici 19.2, a 
u svakoj situaciji dodaje se jedan kazneni udarac.
Kazna za igranje loptice s pogrešne pozicije u kršenju pravila 19.2: 
Opća kazna.

Igrač odlučuje da se njegova loptica u grmlju ne može igrati. Igrač ima 
tri mogućnosti, u svakom slučaju uz jedan kazneni udarac: 

(1) Igrač može uzeti oslobađanje „udarac i udaljenost“ igrajući izvornu 
lopticu ili drugu lopticu iz područja oslobađanja koje se temelji 
na mjestu s kojeg je odigran prethodni udarac (vidi Pravilo 14.6 i 
Dijagram 14.6).

Referentna točka Veličina područja 
oslobađanja

Ograničenja područja 
oslobađanja

Mjesto s kojeg 
je igrač odigrao 
prethodni udarac 
(koje nije pozanto 
mora se procijeniti)

Dužina jedne palice 
od referentne toče

Područje oslobađanja:
• Ne smije biti bliže rupi od 

referentne točke, i
• Mora biti u istom području 

igrališta kao i referentna 
točka

Continued overleaf.

Loptica koja se 
ne može igrati

1

3

2

STROKE

PE NALT Y

DIJAGRAM 19.2: OSLOBAĐANJE ZA LOPTICU KOJA SE NE MOŽE 
IGRATI U OPĆEM PODRUČJU
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 19.3  Opcije za oslobađanje loptice koju nije moguće igrati 
iz pješčane prepreke
Kada se igračeva loptica nalazi u pješčanoj prepreci, igrač se može 
koristiti olakšanjem za lopticu koju nije moguće igrati jednom od 
četiriju opcija prikazanih na slici 19.3.
Kazna za igranje loptice s pogrešne pozicije u kršenju pravila 19.3: 

(2) Igrač može uzeti oslobađanje „natrag po liniji“ ispuštajući izvornu 
lopticu ili drugu lopticu u području oslobađanja temeljenom na 
referentnoj crti koja se proteže ravno od rupe kroz mjesto izvorne 
loptice.

Referentna točka Veličina područja 
oslobađanja

Ograničenja područja 
oslobađanja

Mjesto na igralištu 
koje je izabrao igrač a 
koje je na referentnoj 
liniji i dalje je od rupe 
u odnosu na mjesto 
izvorne loptice (bez 
ograničenja koliko je 
unatrag na liniji)

Dužina jedne palice 
od referentne toče

Područje oslobađanja:
• Ne smije biti bliže rupi 

od referentne točke, i
• Može biti u bilo kojem 

području igrališta 

Napomena za igrače: 
Kod odabira referentne točke trebali biste naznačiti točku pomoću 
predmeta (npr. Tee).

(3) Igrač može uzeti bočno oslobađanja

Referentna točka Veličina područja oslobađanja Ograničenja područ-
ja oslobađanja

Mjesto izvorne 
loptice

Dužina dvije palice od 
referentne točke

  

Područje 
oslobađanja:

• Ne smije biti bliže 
rupi od referentne 
točke, i

• Može biti u bilo 
kojem području 
igrališta Igrač odlučuje da se njegova loptica u pješćanoj prepreci ne može igrati. 

Igrač ima četiri mogućnosti: 
(1) Uz jedan kazneni udarac, igrač može uzeti oslobađanje „udarac i 

udaljenost“.
(2) Uz jedan kazneni udarac, igrač može uzeti oslobađanje „natrag po liniji“ 

unutar pješćane prepreke. 
(3) Uz jedan kazneni udarac, igrač može uzeti bočno oslobađanje unutar 

pješćane prepreke. 
(4) Uz dva kaznena udarca, igrač može uzeti oslobađanje „natrag po liniji“ 

izvan pješćane prepreke temeljeno na referentnoj liniji koja se proteže 
ravno unatrag od rupe kroz mjesto izvorne loptice.

1

2

3

4

STROKE

PE NALT Y

STROKE

PE NALT Y

STROKE

PE NALT Y

STROKE

PE NALT Y

DIJAGRAM 19.3: OSLOBAĐANJE ZA LOPTICU KOJA SE NE MOŽE 
IGRATI U PJEŠĆANOJ PREPRECI
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Postupci za igrače i Odbor kada 
se pojave pitanja o primjeni 

pravila     
PRAVILO 20

VIII PRAVILO

20 Rješavanje problema vezanih za 
pravila tijekom runde; Odluke suca i 

Svrha pravila: Pravilo 20 pokriva ono što treba učiniti kada postoje 
pitanja o pravilima tijekom runde, uključujući i postupke (razlikuju 
se u match i stroke igri) koji omogućuju igraču da zaštiti pravo na 
donošenje odluke naknadno.

Pravilo također uključuje ulogu sudaca koji su ovlašteni odlučivati 
o činjenicama i primjenjivati pravila. Odluke suca ili Odbora 
obvezuju sve igrače.

 20.1  Rješavanje problema s pravilima tijekom runde

20.1a Mora se izbjegavati nerazumno zadržavanje igre
Kada se traži pomoć s pravilima tijekom runde, ne smije se neopravdano 
zadržavati igru. Ako sudac ili Odbor nisu dostupni u razumnom roku 
pomoći u rješavanju pravila, igrač mora donijeti odluku što napraviti i 
nastaviti s igrom.
Igrač može štititi svoja prava tražeći odluku prema pravilima u match igri 
ili igranjem dviju loptica u stroke igri.

20.1b Problemi s pravilima u match igri
Odluka prema dogovoru. Tijekom runde bez suca, igrač i njegov 
protivnik mogu se dogovoriti kako odlučiti o pitanju pravila.
Dogovoreni ishod vrijedi pod uvjetom da igrač i njegov protivnik nisu 
namjerno pristali ignorirati bilo koje pravilo ili kaznu za koju su znali da 
se primjenjuje.
Zahtjev za donošenje odluke podnesen prije nego što je rezultat meča 
konačan. Kada igrač želi da sudac ili Odbor odluče o primjeni pravila, a 
ni jedan od njih nije dostupan u razumnom roku, igrač može podnijeti 
zahtjev za donošenje odluke tako što će protivnika obavijestiti da će 
se tražiti naknadno rješavanje situacije kada sudac ili Odbor budu 
dostupni.
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Vidi Puna Pravila
Za informacije o podnošenju zahtjeva na vrijeme i 
načinu na koji će glavni sudac ili Odbor riješiti igračev 
zahtjev.

20.1c Problemi s pravilima u stroke igri
Ne smije se odlučivati o problemu prema sporazumu. Ako sudac ili 
Odbor nisu dostupni u razumnom roku kako bi pomogli u rješavanju 
problema s pravilima, ne smije se odlučiti prema dogovoru igrača, a 
svaki takav dogovor ne obvezuje bilo kojeg igrača, suca ili Odbor.
Prije nego što se vrati score-karta, trebalo bi s Odborom riješiti bilo koji 
nesporazum u vezi s pravilima.
Trebalo bi zaštititi druge igrače na natjecanju. Ako igrač smatra 
da je neki drugi igrač prekršio pravilo, a da je to zanemario ili nije 
prepoznao, mora to reći igraču, njegovu zapisničaru, sucu ili Odboru. 
Ako igrač to propusti učiniti, to može biti ozbiljan prekršaj koji može 
završiti diskvalifikacijom.
Igra dvjema lopticama. Ako igrač nije siguran u pravi postupak dok 
igra na polju, može završiti polje s dvjema lopticama bez kazne.

 •  Igrač mora odlučiti igrati s dvjema lopticama nakon što se pojavi 
neizvjesna situacija i prije nego što izvede udarac.

 •  Igrač treba odlučiti koja će se loptica računati ako pravilo dopušta 
postupak za tu lopticu, najavljujući taj izbor svojem zapisničaru ili 
drugom igraču prije nego što izvede udarac.

 •  Ako igrač ne donese odluku na vrijeme, loptica koja je igrana prva 
smatra se izabranom.

 •  Igrač mora činjenice o situaciji prijaviti Odboru prije nego što vrati 
score-kartu, čak i ako postigne isti rezultat objema lopticama. Ako 
to ne učini, igrač je diskvalificiran.

Vidi Puna Pravila
Za više informacija o igranju dvjema lopticama u stroke 
igri, uključujući i kako će Odbor odrediti igračev rezultat.

 20.2  Odluke o problemima prema 
pravilima

Vidi Puna Pravila
Za informacije o odlukama sudaca, Odbora, primjeni 
standarda„golo oko”, ispravcima pogrešnih odluka i 
diskvalifikacijama nakon što je meč ili natjecanje 
završilo.

 20.3  Situacije koje ne obuhvaćaju pravila
O svakoj situaciji koja nije obuhvaćena pravilima trebao bi odlučiti 
odbor.
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Drugi oblici igre       
PRAVILA 21-24

IX PRAVILO

21 Drugi oblici pojedinačne stroke 
igre i pojedinačne match igre

Svrha pravila: Pravilo 21 obuhvaća četiri druga oblika pojedinačne 
igre, uključujući tri oblika stroke igre u kojima je bodovanje 
drukčije nego u regularnom strokeu: Stableford (bodovanje prema 
bodovima dodijeljenim svakoj rupi); igra maksimalnog rezultata 
(određen je najviši rezultat za svako polje); igra Par/Bogey (oblik 
stroke igre u kojemu se rezultat bilježi kao u match igri – na svakoj 
rupi).

21.1 Stableford

21.1a Pregled Stableforda
Oblik stroke igre u kojem se:

 •  igračev rezultat ili rezultat njegova tima za polje temelji na 
bodovima dodijeljenim uspoređivanjem igračeva broja udaraca 
za polje ili broja udaraca igračeve strane za polje, prema broju 
udaraca koji odredi Odbor 

 •  Na natjecanju pobjeđuje igrač ili strana s postignutim najvećim 
brojem bodova u svim rundama.

21.1b Bodovanje u Stablefordu
Igrač dobiva bodove na svakom polju uspoređujući broj izvedenih 
udaraca (uključujući napravljene udarce i kaznene udarce) s fiksnim 
ciljnim rezultatom za to polje. 
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Polje odigrano u Bodovi 
Više od jedan od fiksnog ciljnog rezultata ili bez vraćene 
rezultatske kartice 0

Jedan više od fiksnog ciljnog rezultata 1
Fiksni ciljni rezultat 2
Jedan manje od fiksnog ciljnog rezultata 3
Dva manje od fiksnog ciljnog rezultata 4
Tri manje od fiksnog ciljnog rezultata 5
Četiri manje od fiksnog ciljnog rezultata 6

Ime: Datum:John Smith 01/03/1

Odbor

Igrač

Igrač i 
marker

Odgovornosti:

Polje
Dužina
Par
J.Smith
Bodovi

10
206

3

11
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4
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4
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3
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15
150

3
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5
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137

3
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4

In
3051
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Total
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4
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5

7
313

4
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412

4

9
537

5

Out
3372

36

Polje
Dužina
Par
J.Smith
Bodovi

6

Potpis 
markera:

Potpis
igrača:

36 76

40
14

16 30

3 3 5 4 4 7 5 4 5
2 23 2 1 2 1 0 1

3 4 6 3 4 3 4 5 4
2 2 0 2 3 2 3 0 2

DIJAGRAM 21.1B: BODOVANJE U SCRATCH STABLEFORD IGRI

Ako iz bilo kojeg razloga igrač ne završi polje prema pravilima, dobiva 
nula bodova na tom polju.
Kako bi se ubrzao tempo igre, igrača se potiče da prestane s igrom na 
polju kada će njegov rezultat biti nula bodova.
Ispunjavanje uvjeta za unos rezultata polja na score-kartu:

 • ako je igrač završio polje ubacivanjem u rupu, a broj udaraca 
rezultira osvojenim bodovima, u score-kartu treba zapravo upisati 
točan broj udaraca

 •  ako je igrač završio polje ubacivanjem u rupu, a broj udaraca 
rezultira s nula bodova, na score-karti treba prikazati da nema 
rezultata ili bilo koji broj koji rezultira s nula osvojenih bodova

 •  ako igrač ne završi polje ubacivanjem loptice u rupu, na score-
karti treba prikazati da nema rezultata ili bilo koji broj koji rezultira 
s nula osvojenih bodova.

21.1c Kazne u Stablefordu
Svi kazneni udarci dodaju se na score-kartu za svako polje na kojem je 
pravilo prekršeno. Iznimke su:
1. višak palica, dijeljene, dodane ili zamijenjene palice
2. vrijeme početka
3. nerazumno kašnjenje.
Za svaku iznimku, igrač mora prijaviti činjenice o kršenju Odboru prije 
nego što se vrati score-karta, kako bi Odbor mogao primijeniti kaznu. 
Ako to ne učini, igrač je diskvalificiran.

Vidi Puna Pravila Za više informacija o trima iznimkama.

Prekršaji za diskvalifikaciju. Ako igrač prekrši bilo koje od tih četiriju 
pravila, neće biti diskvalificiran, ali dobiva nula bodova na polju na 
kojem je prekršio pravilo.

 •  Propustio je ubaciti lopticu u rupu.
 •  Propustio je ispraviti pogrešku koju je napravio igrajući početni 

udarac izvan početnog područja na polju.
 •  Propustio je ispraviti pogrešku igranja pogrešne loptice.
 •  Propustio je ispraviti pogrešku igranja s pogrešnog mjesta pri 

ozbiljnom kršenju pravila.
Ako igrač prekrši bilo koje drugo pravilo koje predviđa kaznu 
diskvalifikacijom, bit će diskvalificiran.
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21.1d Iznimka za pravilo 11.2 u Stablefordu

Vidi Puna Pravila  Za informaciju kada se pravilo 11.2 ne primjenjuje u 
Stablefordu.

21.1e Kada završava runda u Stablefordu

Vidi Puna Pravila Za informaciju o tome kada završava runda u 
Stablefordu

 21.2  Igra maksimalnog rezultata
Oblik stroke igre u kojoj je rezultat igrača ograničen na najveći broj 
udaraca koji je odredio Odbor, kao što je dvostruki par, fiksni broj ili 
neto double bogey.

Vidi Puna Pravila Za više informacija o igri maksimalnog rezultata

 21.3  Igra Par/Bogey

Oblik stroke igre u kojemu se rezultat bilježi kao u match igri u kojoj:

 •  igrač i njegov partner pobjeđuju ili gube polje izvođenjem manje 
ili više udaraca nego što je fiksni ciljni rezultat za to polje, a koji je 
postavio Odbor

 •  na natjecanju pobjeđuje igrač ili strana s najvišim ukupnim 
rezultatom koji se dobiva iz broja rupa na kojima je igrač pobijedio 
i broja rupa na kojima je izgubio

Vidi Puna Pravila Za više informacija o obliku igre Par/Bogey 

 21.4  Match igra „tri loptice”
Oblik match igre u kojem svaki od triju igrača igra individualni meč 
protiv drugih dvaju igrača u isto vrijeme, a svaki igrač igra s jednom 
lopticom kojom se koristi za oba meča.

Vidi Puna Pravila
Za više informacija o obliku match igre                                       
„tri loptice”

 21.5  Ostali oblici igre

Vidi Puna Pravila Za više informacija ostalim oblicima igre

Oblik match igre ili stroke igre u kojem se igrač i njegov partner natječu 
kao tim igrajući jednu lopticu naizmjeničnim redoslijedom na svakom 
polju. Igrač i njegov partner moraju izvoditi početne udarce s početnih 
područja naizmjenično na svakom polju.
Bilo koja kazna ne mijenja redoslijed igranja igrača i njegova partnera.

Vidi Puna Pravila Za više informacija obliku igre „igra u četvero”.

PRAVILO

22 Igra u četvero (poznata kao 
Alternate shot)

Svrha pravila: Pravilo 22 obuhvaća „igru u četvero” (match igra ili 
stroke igra), u kojoj se dva partnera zajedno natječu naizmjenično 
igrajući jednu lopticu. Pravila za taj oblik igre u biti su ista 
kao i u pojedinačnoj igri, osim što od partnera zahtijevaju da 
naizmjenično izvode početni udarac s početnih područja i da na 
polju igraju naizmjenično.
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PRAVILO

23 Four-Ball 

Svrha pravila: Pravilo 23 obuhvaća igru „četiri loptice” (u match 
igri ili u stroke igri), u kojoj se igrač i njegov partner natječu kao 
tim tako što svaki od njih igra zasebnom lopticom. Rezultat tima na 
nekom polju je niži rezultat njih dvoje na tom polju.

 23.1 Pregled igre „četiri loptice”
Oblik igre “četiri loptice“ (u match igri ili u stroke igri) u kojem se igrač 
i njegov partner natječu zajedno i svaki od njih igra svojom lopticom, a 
rezultat njihova tima na nekom polju je niži rezultat njih dvoje na tom 
polju.

 23.2 Bodovanje u igri „četiri loptice”

23.2a Rezultat tima na polju u match igri i stroke igri
 •  Kada oba partnera ubace lopticu u rupu ili na drugi način završe 

polje u skladu s pravilima, niži rezultat je rezultat njihova tima za 
tu rupu.

 •  Kada samo jedan partner ubaci lopticu u rupu ili na drugi način 
završi polje u skladu s pravilima, rezultat tog partnera je rezultat 
polja. Drugi partner ne treba ubaciti lopticu u rupu.

 •  Kada ni jedan partner ne ubaci lopticu u rupu ili na drugi način ne 
završi polje u skladu s pravilima, tim nema rezultat na toj rupi, što 
znači:

 »  u match igri, tim gubi polje, osim ako je suprotna strana već 
predala ili na neki drugi način izgubila polje

 »  u stroke igri, tim je diskvalificiran, osim ako je pogreška 
ispravljena na vrijeme.

23.2b Score-kartica u stroke igri
Bruto bodovi tima za svako polje moraju biti upisani na jednoj score-
kartici. U handicap natjecanju, handicap svakog partnera mora biti 
upisan u score-kartici.
Na svakom polju:

 •  bruto rezultat najmanje jednog partnera mora biti upisan u score-
karticu

 •  nema kazne ako se u score-karticu upiše rezultat obaju partnera.
 •  za svaki rezultat u score-kartici mora biti jasno označeno koji ga je 

partner napravio; ako se to ne učini, tim je diskvalificiran. 
Samo jedan partner mora potvrditi rezultate na score-kartici tima.

John Smith and Kate Smith

Potpis 
markera:

Potpis 
igrača:

Polje

Rez. strane

Polje

Rez. strane

Kate
John

Kate
John

Odbor
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Odgovornosti:
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5 44 4
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DIJAGRAM 23.2B: BODOVANJE U SCRATCH FOUR-BALL STROKE 
IGRI
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23.2c Iznimka za pravilo 11.2 u igri „četiri loptice”

Vidi Puna Pravila Za informaciju o tome kada se pravilo 11.2 ne primjenjuje 
u igri „četiri loptice”.

 23.3 Kada runda počinje i završava; kada je polje završeno

Vidi Puna Pravila Za informacije o tome kada runda počinje i završava i 
kada je polje završeno u igri „četiri loptice”.

 23.4 Jedan ili oba partnera mogu predstavljati tim
Tim može predstavljati jedan partner tijekom cijele runde ili tijekom 
bilo kojeg djela runde. Nije obavezno da oba igrača predstavljaju tim ili, 
ako to čine, nije nužno da oba igraju svako polje.

 23.5 Igračeve radnje utječu na partnerovu igru
23.5a Igrač smije poduzeti bilo koju radnju u vezi s lopticom 
svojeg partnera koju može poduzeti i njegov partner.
Iako igrač i njegov partner igraju svojom lopticom:

 •  igrač može poduzeti bilo koju radnju u vezi s lopticom svojeg 
partnera koju njegov partner može poduzeti prije udarca, kao što 
je označavanje mjesta loptice i podizanje, zamjena, dropanje ili 
postavljanje loptice

 •  igrač i njegov caddie mogu pomagati partneru na bilo koji način na 
koji to može činiti caddie njegova partnera.

U stroke igri, igrač i njegov partner ne smiju pristati da lopticu ostave na 
putting greenu kako bi pomogla bilo kome od njih ili bilo kojem drugom 
igraču.

23.5b Partner je odgovoran za igračeve postupke
Svaki postupak igrača u vezi s lopticom ili opremom partnera tretira se 
kao da ga je njegov partner prihvatio.

Ako igračev postupak prekrši pravilo u partnerovoj situaciji, partner 
dobiva kaznu.

23.6 Redoslijed igranja tima
Igrač i njegov partner mogu igrati redoslijedom koji oni smatraju 
najboljim za njih. To znači da kada igrač dođe na red za igru ili igrač ili 
partner mogu igrati sljedeći.
Iznimka – Nastavljanje igre na polju nakon predaje (darovanja) udarca 
u match igri:

 •  igrač ne smije nastaviti s igrom kada mu je sljedeći udarac predan 
(darovan) ako će to pomoći njegovu partneru

 •  ako igrač to učini, njegov rezultat na polju ostaje bez kazne, ali 
rezultat njegova partnera ne može se računati kao rezultat tima.

 23.7 Partneri mogu dijeliti palice
Igrač i njegov partner smiju dijeliti palice, pod uvjetom da ukupan broj 
palica kojima se zajedno koriste nije veći od 14.

 23.8 Kada se kazna odnosi samo na jednog partnera ili na 
oba partnera

23.8a Kazne koje nisu diskvalifikacija
Kada igrač dobije kaznu koja nije diskvalifikacija, tada se kazna 
normalno odnosi samo na igrača, a ne i na njegova partnera.
U match igri, ako igrač dobije Opću kaznu (izgubljeno polje), igrač 
nema rezultat koji se može računati kao rezultat tima na tom polju. Ali 
ta kazna ne utječe na njegova partnera, koji može nastaviti igru za svoj 
tim na tom polju.
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Tri situacije u kojima se kazna odnosi i na igrača i na njegova partnera:
(1) Kada igrač prekrši pravilo 4.1b (Ograničenje od 14 palica)
(2) Kada igračevo kršenje pomaže partneru u igri
(3) U match igri, kada igračevo kršenje šteti protivnikovoj igri.

Iznimka – Ako igrač izvede udarac s pogrešnom lopticom, ne smatra se 
da je pomogao partneru ili naštetio protivnikovoj igri.

23.8b Kazna diskvalifikacije

Vidi Puna Pravila Za informacije o kazni diskvalifikacije u igri “četiri 
loptice”

PRAVILO

24 Ekipno natjecanje

Svrha pravila: Pravilo 24 odnosi se na ekipno natjecanje (u match 
igri ili u stroke igri), u kojoj se više igrača ili timova natječe kao 
ekipa pri čemu se rezultati njihovih rundi ili mečeva kombiniraju 
kako bi se dobio jedan ukupan rezultat za ekipu.

Vidi Puna Pravila Za informacije o ekipnom natjecanju

Definicije      

X
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Nenormalni uvjeti igrališta: rupa od životinje, tlo na popravku, 
nepomična prepreka ili privremena voda

Savjet: svaki komentar ili radnja (npr. pokazivanje kojom je palicom 
upravo izveden udarac) kojim se utječe na bilo kojeg igrača u odabiru 
palice, na izvođenje udarca ili na odluku kako igrati na polju ili tijekom 
runde. Ali savjeti ne uključuju javne informacije, kao što su položaj 
stvari na igralištu, udaljenost od jedne do druge točke ili pravila.

Životinje: bilo koji pripadnik životinjskog carstva

Životinjska rupa: bilo koja rupa koju je iskopala životinja, osim onih 
koje su definirane kao „neučvršćeni predmeti” (kao što su crvi ili kukci)

Izraz životinjska rupa uključuje:

 •  rasuti materijal koji je životinja iskopala

 •  svaki trag koji vodi u rupu

 •  bilo koje područje na tlu koje je uzdignuto ili izmijenjeno zbog toga 
što je životinja napravila rupu ispod tla.

Područja igrališta: pet definiranih područja koja čine igralište: (1) opće 
područje, (2) početno područje s kojega igrač mora početi igru na polju, 
(3) sva kaznena područja, (4) sve pješčane prepreke, (5) putting green 
polja na kojem se igra

Oznaka mjesta: svaki umjetni predmet koji se upotrebljava za 
označavanje mjesta loptice koja se podiže, kao što je tee, kovanica, 
predmet koji je napravljen da služi kao oznaka ili neki drugi mali komad 
opreme

Granični objekt: umjetni objekti koji određuju ili pokazuju granicu 
igrališta, kao što su zidovi, žice, kolci i ograde iz kojih nije dopušteno 
slobodno oslobađanje

To uključuje svaki temelj ili stup ograde, ali ne uključuje kutne oslonce 
ili podupirače koji su pričvršćeni na granični objekt ili bilo kakve stube, 
most ili slične konstrukcije koje služe za prelazak preko zida ili ograde.

Definicije Definicije

Granični objekti smatraju se nepomičnim čak i kada su pomični ili kada 
je bilo koji dio njih pomičan (Pravilo 8.1a).

Granični objekti nisu prepreke ili ugrađeni objekti.

Pješčana prepreka: posebno pripremljeno područje s pijeskom, koje 
je često udubljeno i iz kojeg je izvađena trava ili zemlja. Dio pješčane 
prepreke ne čine:

 •  obrub, zid ili prednji dio na rubu pripremljenog prostora koje 
sadržava zemlju, travu, naslagano busje ili umjetni materijal

 •  zemlja ili bilo koji prirodni objekt koji raste ili je pričvršćen na rubu 
pripremljenog područja (kao što su trava, grmlje ili stabla)

 •  pijesak koji je rasut ili je izvan ruba pripremljenog područja

 •  sva druga područja na igralištu koja se ne nalaze unutar ruba 
pripremljenog područja (kao što je pustinja i druga prirodna 
područja s pijeskom ili otpadna područja).

Caddie: osoba koja pomaže igraču tijekom runde tako što nosi i rukuje 
igračevim palicama i/ili daje mu savjete; igraču može pomoći i na druge 
načine koji su dopušteni prema pravilima (Pravilo 10.3b)

Duljina palice: duljina najduže palice od 14 (ili manje) palica koje igrač 
ima tijekom runde (kao što je dopušteno prema pravilu 4.1b(1)), osim 
puttera 

Odbor: osoba ili skupina koja je odgovorna za natjecanje ili igralište

Uvjeti koji utječu na udarac: položaj loptice u mirovanju, područje 
igračeva predviđenog položaja, područje predviđenog zamaha, crta 
igre i područje za oslobađanje na kojem će se dropati ili postaviti loptica

Igralište: cijelo područje igre unutar ruba granica koje određuje Odbor; 
rub igrališta proteže se iznad i ispod tla
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Dropanje: držanje loptice i spuštanje kako bi pala kroz zrak, s 
namjerom da lopta bude u igri; svako pravilo za oslobađanje uključuje 
specifično područje oslobađanja na koje loptica mora biti spuštena i 
ostati mirovati
Uzimajući oslobođenje, lopticu se mora dropati s mjesta visine koljena 
tako da:

 •  pada ravno prema dolje, bez bacanja, vrtnje, kotrljanja ili bez bilo 
kojeg drugog pokreta koji bi mogao utjecati na to gdje će loptica 
ostati mirovati

 •  ne dodiruje bilo koji dio tijela ili opreme prije nego što dodirne tlo 
(pravilo 14.3b).

Ukopana loptica: kada se loptica nalazi u vlastitoj rupi nastaloj od 
prethodnog udarca i kada je dio loptice ispod razine tla; igračeva 
loptica ne mora nužno dodirivati zemlju da bi bila ukopana (npr. trava 
ili neučvršćeni predmet mogu biti između zemlje i loptice)
Oprema: sve što igrač ili njegov caddie upotrebljava, drži ili nosi; 
predmeti koji se upotrebljavaju za održavanje igrališta, kao što su 
grablje, dio su opreme samo dok ih igrač ili njegov caddie drže ili nose
Pravilo opreme: specifikacije ili drugi propisi za palice, loptice i drugu 
opremu kojom se smije koristiti tijekom runde. 
Pravila o opremi nalaze se na RandA.org/EquipmentStandards.
Zastavica: pomični stupić koji određuje Odbor, a koji stoji u rupi i 
pokazuje mjesto rupe.
Opće područje: područje igrališta koje pokriva cijelo igralište osim 
ostala četiri područja: (1) početno područje s kojega igrač mora početi 
igru na polju, (2) sva kaznena područja, (3) sve pješčane prepreke, (4) 
putting green polje na kojem se igra.
Opće područje uključuje i sva početna područja na igralištu koja 
nisu početna područja polja na kojem se igra i sve pogrešne putting 
greenove.
Opća kazna: izgubljeno polje u match igri ili dva kaznena udarca u 
stroke igri.

Tlo u popravku: svaki dio igrališta koji je Odbor definirao kao tlo u 
popravku (oznakom ili na neki drugi način).
Tlo u popravku također uključuje sljedeće stvari, čak i ako ih Odbor ne 
definira kao takve:

 •  sve rupe koje je napravio Odbor ili osoblje za održavanje u:

 »  pripremi igrališta (poput rupe kod koje je stupić bio uklonjen 
ili rupe na dvostrukom greenu koja se upotrebljava za igru 
drugog polja), ili

 » o održavanju polja (kao što je rupa nastala pri uklanjanju 
trave, panj ili cijevi, ali ne uključujući rupe za prozračivanje)

 •  komadi trave, lišće i ostali materijali koji su predviđeni za 
uklanjanje 

 »  svi prirodni materijali koji su predviđeni za uklanjanje također 
su neučvršćeni predmeti

 » o svi materijali ostavljeni na igralištu, a koji nisu predviđeni za 
uklanjanje, ne smatraju se tlom u popravku, osim ako ih Odbor 
ne definira kao takve.

 • Svako stanište životinja (poput ptičjeg gnijezda) koje je toliko blizu 
igračeve loptice da bi je udar ili stav mogao oštetiti, osim ako su 
stanište stvorile životinje koje su definirane kao labave prepreke 
(poput crva ili insekata).

Rub tla u popravku treba se definirati kolcima ili linijama:

 •  Kolci: kada se rub definira kolcima, tlo u popravku definira se 
crtom između vanjskih točaka kolaca na visini tla i kolci se nalaze 
unutar tla u popravku

 • Linije: Kada se definiraju obojenom crtom na tlu,  Rub tla u 
popravku je vanjski rub linije, a sama linija je  tlo u popravku.
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Rupa: završna točka na putting greenu za polje na kojem se igra
Loptica ubačena u rupu: kada loptica miruje u rupi nakon izvedenog 
udarca i cijela se nalazi ispod površine; kada se pravila referiraju na 
„dovršavanje polja” ili „ubacivanje u rupu”, to znači kada je igračeva 
loptica ubačena u rupu
Za posebnu situaciju u kojoj loptica leži naslonjena na zastavicu, 
pogledati pravilo 13.2c (loptica se tretira kao da je ubačena u rupu ako 
je bilo koji dio loptice ispod razine putting greena)
Čast: pravo igrača da igra prvi s početnog područja (pravilo 6.4)
Nepomična prepreka: svaka prepreka koja ne može biti pomaknuta 
bez nerazumnog napora ili bez oštećenja igrališta i na drugi način ne 
zadovoljava definiciju pomične prepreke
Poboljšanje: promijeniti jedan ili više uvjeta koji utječu na udarac 
ili neke druge fizičke uvjete koji utječu na igru kako bi igrač dobio 
prednost pri svojem udarcu
U igri: status igračeve loptice kada leži na igralištu i kada se koristi u 
igri na polju.
Loptica „ulazi u igru” na polju kada:

 •  igrač s njom izvede početni udarac s početnog područja
 •  u match igri, kada igrač izvede početni udarac izvan početnog 

područja, a njegov protivnik ne otkaže taj udarac pod pravilom 
6.1b.

Loptica ostaje u igri sve dok nije ubačena u rupu, osim ako više nije u 
igri:

 •  kada je podignuta na igralištu
 •  kada je izgubljena (čak i kada leži na igralištu) ili leži izvan granica 

igrališta
 •  kada je zamijenjena drugom lopticom, čak i ako nije dopušteno 

pravilom.
Loptica koja nije u igri je pogrešna loptica.

Kada je oznaka mjesta igračeve loptice u igri postavljena:
 •  ako loptica nije podignuta, ona je još u igri.
 •  ako je loptica podignuta i vraćena, ona je u igri čak i ako oznaka 

mjesta nije uklonjena.
Ugrađeni objekt: umjetni objekt koji je Odbor definirao kao dio izazova 
igre na stazi, a iz kojeg nije dopušteno slobodno oslobađanje
Umjetni objekti koje je Odbor definirao kao ugrađene objekte, smatraju 
se nepomičnima (pravilo 8.1a). Ali, ako dio ugrađenog objekta (kao 
što su vrata, ili dio pričvršćenog kabela) odgovara definiciji pomične 
prepreke, taj se dio smatra pomičnom preprekom.
Nepomični objekti nisu prepreke ili granični objekti.
Poznato ili gotovo sigurno: standard za odlučivanje o tome što se 
dogodilo s lopticom, na primjer, miruje li loptica u kaznenom području, 
je li se pomaknula ili što je uzrokovalo njezino pomicanje
Poznato ili gotovo sigurno znači više nego samo moguće ili vjerojatno. 
To znači da:

 •  postoje uvjerljivi dokazi o tome što se dogodilo s igračevom 
lopticom, primjerice kada je igrač ili neki drugi svjedok vidio da se 
nešto dogodilo ili

 •  iako postoji mala sumnja, sve razumno dostupne informacije 
potvrđuju najmanje 95 % vjerojatnosti događaja.

Ležanje: točka na kojoj se loptica nalazi u mirovanju ili bilo koji 
rastući ili pričvršćeni prirodni objekt, nepomična prepreka, ugrađeni 
objekt ili granični objekt koji dodiruje igračevu lopticu ili je tik uz nju; 
neučvršćeni predmeti i pomične prepreke nisu dio loptice koja leži
Linija igre: linija kojom igrač ima namjeru igrati nakon izvedenog 
udarca, uključujući i područje na liniji koje je na razumnoj udaljenosti 
iznad tla, sa svake strane igračeve linije.
Linija igre nije nužno ravna crta između dviju točaka (na primjer, može 
biti zakrivljena linija ovisno o putanji loptice).
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Neučvršćeni predmeti: svi prirodni objekti koji nisu vezani
 •  kamenje, neučvršćena trava, lišće, grane, štapići
 •  uginule životinje i životinjski otpad
 •  crvi, kukci i slične životinje koje se mogu lako ukloniti, te nasipi ili 

mreže koje takve životinje grade (npr. mravinjak).
 • Skupovi zbijenog tla (uključujući čepove za prozračivanje).

Takvi prirodni objekti ne smatraju se neučvršćenim predmetima ako su:
 •  pričvršćeni ili rastući
 •  čvrsto ukopani u tlo (to jest, ne mogu se lako ukloniti) 
 •  zalijepljeni za lopticu.

Posebni slučajevi:
 •  pijesak i rasuto tlo nisu neučvršćeni predmeti
 •  rosa, mraz i voda nisu neučvršćeni predmeti
 •  snijeg i prirodni led (osim mraza) jesu neučvršćeni predmeti ili, 

kada su na zemlji, privremena voda, po izboru
 •  paukove mreže su neučvršćeni predmeti iako su pričvršćene za 

drugi objekt.
Izgubljena loptica: status loptice koja nije pronađena unutar tri minute 
nakon što igrač ili njegov caddie (ili igračev partner ili partnerov caddie) 
počnu potragu
Oznaka mjesta: prikaz mjesta na kojem loptica miruje postavljanjem 
oznake iza loptice ili uz nju ili držanjem palice na tlu tik iza loptice ili uz 
nju.
Marker: u stroke igri, osoba koja je odgovorna za unos igračeva 
rezultata na score-kartu i za potvrđivanje rezultata na njoj; marker 
može biti drugi igrač, ali ne i igračev partner
Match igra: oblik igre u kojem igrač ili njegova strana igra izravno protiv 
protivnika ili protivničke strane u meču u jednoj ili više rundi

Pomična prepreka: prepreka koja se može pomicati s razumnim 
naporom i bez oštećenja prepreke ili igrališta
Ako dio nepomične prepreke ili ugrađenog objekta (kao što su vrata, ili 
dio pričvršćenog kabela) ispunjava ta dva standarda, taj se dio smatra 
pomičnom preprekom.
To ne vrijedi ako pokretni dio nepokretne prepreke ili ugrađenog 
objekta nije namijenjen za pomicanje (npr. neučvršćen kamen koji je 
dio kamenog zida).
Pomicanje: kada je igračeva loptica u mirovanju napustila svoje izvorno 
mjesto i počinje mirovati na bilo kojem drugome mjestu, a to se može 
vidjeti golim okom (bez obzira na to hoće li to netko vidjeti ili neće)
To vrijedi bez obzira na to je li igračeva loptica krenula prema gore, 
dolje ili vodoravno u bilo kojem smjeru dalje od izvornog mjesta
Ako igračeva loptica samo vibrira i ostaje ili se vraća na svoje izvorno 
mjesto, igračeva loptica nije pomaknuta.
Prirodne sile: učinci prirode kao što su vjetar, voda illi kada se nešto 
dogodi bez vidljivog razloga zbog djelovanja gravitacije
Najbliža točka za potpuno oslobađanje: igračeva referentna točka za 
slobodno oslobađanje od nenormalnog stanja igrališta (pravilo 16.1), 
stanje opasne životinje (pravilo 16.2), pogrešan putting green (pravilo 
13.1e) ili zona bez igre (pravilo 16.1f i 17.1e) ili uzimanje oslobađanja 
prema određenim lokalnim pravilima
To je procijenjena točka na kojoj bi igračeva loptica trebala ležati, a 
koja je: 

 •  najbliža izvornom mjestu igračeve loptice, ali nije bliže rupi od tog 
mjesta

 •  u dopuštenom području igrališta 
 •  u uvjetima koji ne utječu na izvođenje udarca koji bi igrač izveo s 

izvornog mjesta da uvjeti nisu takvi.
Procjena te referentne točke zahtijeva da igrač odluči kojom će palicom 
igrati, odabere stav, zamah i liniju igre kojom bi izveo udarac.
Zona bez igre: dio igrališta na kojem je Odbor zabranio igru; mora se 
definirati kao dio igrališta s nenormalnim uvjetima ili kao dio kaznenog 
područja.
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Prepreka (pomična i nepomična prepreka): bilo koji umjetni objekt, 
osim ugrađenih objekata i graničnih objekata
Primjeri prepreka: 

 • umjetno izgrađene ceste i staze, uključujući i njihove umjetne 
granice

 • zgrade i vozila, 
 • glave prskalica, odvodne cijevi i sustav za navodnjavanje ili 

kontrolne kutije, 
 • oprema igrača, zastavice, grablje.

Protivnik: osoba protiv koje se igrač natječe u meču; pojam protivnik 
primjenjuje se samo u match igri.
Vanjski utjecaj: bilo koja osoba ili stvar koja može utjecati na ono što 
se događa s igračevom lopticom ili opremom ili ono što se događa na 
igralištu

 •  bilo koja osoba (uključujući i drugog igrača), osim igrača, njegova 
caddieja, partnera, protivnika, ili bilo kojeg od njihovih caddieja

 •  bilo koja životinja
 •  bilo koji prirodni predmet, umjetni predmet ili nešto drugo 

(uključujući i drugu lopticu u pokretu), osim prirodnih sila.
Izvan granica: sva područja izvan rubnog djela igrališta, a koje je 
odredio Odbor; sva područja unutar tog ruba su u granicama igrališta
Granični rub igrališta proteže se iznad tla i dolje ispod zemlje.
Granični rub mora biti definiran graničnim objektima ili crtama.

 •  Granični objekti: kada se definiraju kolcima ili ogradom, granični 
rub je određen crtom između rubnih točaka kolčića ili stupova 
ograde na strani igrališta (osim poduprtih oslonaca), a ti kolci ili 
stupovi ograde nalaze se izvan granica igrališta.
Kada se definiraju drugim predmetima kao što je zid ili kada Odbor 
želi tretirati graničnu ogradu na drukčiji način, trebao bi definirati 
granični rub.

 • Linije: Kada se definira obojenom crtom na tlu, granični rub je 
unutarnji rub crte, a sama crta je izvan granica igrališta.

Kada crta na tlu definira granični rub, kolci se mogu upotrijebiti za 
oznaku graničnog ruba, ali nemaju drugog značenja. Granični kolčići ili 
crte trebali bi biti bijele boje.
Partner: igrač koji se natječe zajedno s drugim igračem kao tim, u 
match ili stroke igri.
Kazneno područje: područje iz kojeg je dopušteno oslobađanje s 
jednim kaznenim udarcem ako igračeva loptica ondje leži
Postoje dvije vrste kaznenih područja, a razlikuju se bojom koja ih 
označuje:

 •  žuta kaznena područja (označena žutim kolcima ili žutim linijama) 
daju igraču dvije opcije oslobađanja (pravila 17.1d (1) i (2))

 •  crvena kaznena područja (označena crvenim kolcima ili crvenim 
linijama) pružaju dodatnu pomoćnu opciju (pravilo 17.1d (3)), uz 
dvije opcije oslobađanja koje vrijede za žuta kaznena područja.

Ako boja kaznenog područja nije označena ili je Odbor nije odredio, 
smatra se crvenim kaznenim područjem.
Rub kaznenog područja proteže se iznad tla i ispod zemlje.
Rub kaznenog područja treba definirati kolcima ili crtama.

 •  Kolci – kada je definiran kolcima, rub kaznenog područja određen 
je crtom između vanjskih točaka kolaca na razini tla, a kolci su 
unutar kaznenog područja.

 •  Linije – kada se definira obojenom crtom na tlu, rub kaznenog 
područja je vanjski rub linije, a sama linija nalazi se u kaznenom 
području.

Točka maksimalno slobodnog oslobađanja: igračeva referentna točka 
za slobodno oslobađanje od nenormalnog stanja u pješčanoj prepreci 
(pravilo 16.1c) ili na putting greenu (pravilo 16.1d) kada nema najbliže 
točke za potpuno oslobađanje.
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To je procijenjena točka na kojoj bi igračeva lopta ležala, a koja je:
 •  najbliža igračevu izvornom mjestu, ali ne i bliže rupi od tog mjesta
 •  u dopuštenom području igrališta
 •  ondje gdje nenormalno stanje igrališta najmanje ometa izvođenje 

udarca koji bi igrač izveo s izvornog mjesta, da takvog stanja nije 
bilo.

Pri procjeni te referentne točke igraču je dopušteno da ustanovi izbor 
palice, stav, zamah i liniju igre kojom bi se koristio za taj udarac.
Privremena loptica: još jedna loptica koja se igra ako je loptica koju je 
igrač tek odigrao mogla biti izvan granica igrališta ili izgubljena izvan 
kaznenog područja.
Putting green: područje na polju na kojem igrač igra, a koje je 
specijalno pripremljeno za puttanje, ili koje je Odbor definirao kao 
putting green (npr. kada se upotrebljava privremeni putting green).
Sudac: službenik kojeg imenuje Odbor da odlučuje o činjenicama i 
primjenjuje pravila
Područje oslobađanja: područje na kojem igrač mora dropati lopticu 
kada uzima oslobođenje prema pravilu. Svako pravilo olakšanja 
zahtijeva od igrača da se koristi određenim područjem za oslobađanje 
čija se veličina i lokacija temelje na sljedeća tri čimbenika:

 •  referentna točka – točka od koje se mjeri veličina područja za 
oslobađanje

 •  veličina područja za oslobađanje mjerena od referentne točke 
– područje oslobađanja je ili jedna ili dvije dužine palice od 
referentne točke, ali s određenim ograničenjima

 •  ograničenja na lokaciji područja za oslobađanje – lokacija 
područja za oslobađanje može biti ograničena na jedan ili više 
načina tako da, na primjer:

 »  vrijedi kada su jasno definirani dijelovi igrališta, kao isključivo 
u općem području, ili ne u pješčanoj prepreci ili u kaznenom 
području

 » vrijedi kada nije bliže rupi od igračeve referentne točke ili da 
mora biti izvan kaznenog područja ili pješčane prepreke iz koje 
se uzima oslobođenje

 » kada nema ometanja (kako je definirano u određenom pravilu) 

od stanja u kojem se uzima oslobođenje.

Vraćanje loptice: Vraćanje loptice postavljanjem na tlo i puštanjem, s 
namjerom da bude u igri

Runda: 18 ili manje rupa u redoslijedu koji je odredio Odbor

Score kartica: dokument u koji se unosi rezultat za svako polje upisano 
u obliku stroke igre.

Ozbiljno kršenje: u stroke igri, kada igranje s pogrešnog mjesta može 
dati znatnu prednost u usporedbi s udarcem koji bi bio izveden s 
pravog mjesta

Strana/Tim: dva ili više partnera koji se natječu zajedno kao jedna 
jedinica u stroke igri ili u match igri.

Stav: položaj igračevih stopala i tijela u pripremi za izvođenje udarca

Udarac: kretanje palice prema naprijed sa svrhom da udari lopticu

Udarac-i-udaljenost: postupak i kazna kada igrač uzima oslobođenje 
prema pravilima 17, 18 ili 19 igrajući lopticu s mjesta na kojem je 
izveden prethodni udarac (pogledati pravilo 14.6)

Stroke igra: oblik igre u kojoj se igrač ili njegov tim natječu protiv svih 
ostalih igrača ili timova na natjecanju

Zamjena: promjena loptice kojom se igrač koristi na polju tako da druga 
loptica postane loptica u igri

Tee: predmet koji se rabi za podizanje loptice iznad tla kada se igra s 
početnog područja; ne smije biti duži od 4 inča (101,6 mm) i mora biti u 
skladu s pravilima o opremi

Početno područje: područje s kojeg igrač mora početi igru na polju koje 
igra. Početno područje je pravokutnik dubok dvije palice, u kojem je:

 •  prednji rub određen linijom između vanjskih rubova dviju oznaka 
što ih je odredio Odbor
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 •  bočne rubove definiraju linije prema natrag vanjskih točaka dviju 
oznaka.

Privremena voda: svako privremeno nakupljanje vode na površini 
tla (kao što su lokve od kiše ili navodnjavanja, ili prelijevanje vode iz 
vodenih područja) koje nije u kaznenom području, a može se vidjeti 
prije zauzimanja stava ili nakon što se zauzme stav (bez prekomjernog 
pritiskanja nogu)
Nije dovoljno da tlo bude samo mokro, blatno ili mekano ili da voda 
bude trenutačno vidljiva dok igrač stupa na tlo; akumulacija vode mora 
ostati prisutna prije ili nakon što je stav zauzet.
Posebni slučajevi:

 •  rosa i mraz nisu privremena voda
 •  snijeg ili prirodni led (osim mraza) neučvršćeni su predmeti ili, 

kada su na tlu, privremena voda, na vlastitu želju
 •  umjetni led je prepreka.

Pogrešna loptica: bilo koja druga loptica koja nije igračeva
 •  loptica u igri (izvorna ili zamijenjena loptica)
 •  privremena loptica (prije nego što je igrač napusti prema pravilu 

18.3c)
 •  druga loptica u stroke igri igrana prema pravilima 14.7b ili 20.1c.

Primjeri pogrešne loptice: loptica nekog drugog igrača, zalutala loptica 
i igračeva loptica koja je izvan granica igrališta, koja je prijavljena kao 
izgubljena ili je podignuta i još nije vraćena u igru.
Pogrešan putting green: bilo koji putting green na polju koji nije dio 
polja na kojem igrač igra; dio općeg područja.
Pogrešno mjesto: bilo koje mjesto na stazi, osim mjesta na kojem je 
potrebno ili dopušteno igrati lopticu prema pravilu.
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- Udari vanjski utjecaj 11.1 62 
- Udari osobu 11.1 62 
- Podizanje druge loptice s Putting Greena 11.3 63 
- Pomicanje zastavice 11.3 63 
Loptica u igri 14.4 83 
Loptica pomaknuta 9.6 55
- od životinje 9.6 55 
- od drugog igrača u Stroke igri 9.6 55 
- od Caddie 9.4 54 
- od protivnika u  Match igri 9.5 54 
Od vanjskog utjecaja 9.6 55 
- od partnera 23.5b 132 
- od vjetra, vode ili druge prirodne sile 9.3 53 
- od igrača 9.4 54 
- Odlučivanje što je uzrokovalo pomicanje 

loptice
9.2b 53 

- Odlučivanje je li se loptica pomaknula 9.2a 53 
- tijekom zamaha ili udarca 9.1b 52 
Loptica se igra onako kako leži 9.1 52 
Oznaka mjesta 15.3c 92
- Pomaže ili ometa igru 15.3c 92 
- Podignuta ili pomaknuta 9.7 55 
- Kazna za podizanje ili pomicanje 9.7b 55 
Pješćane prepreke 16.1c 97
- Oslobađanje za nenormalne uvjete na 

igralištu
16.1c 97 

- Oslobađanje zbog opasne životinje 16.2 99 
- Pomične prepreke 12.2a, 15.1 66, 88 
- Pomične prepreke 12.2a, 15.2 66, 89 

Rule Page
- Loptica nemoguća za igranje 19.3 119 
- Kada je loptica u pješćanoj prepreci 12.1 65 
Kada dodirivanje pijeska ne rezultira 

kaznom
12.2b 66 

- Kada dodirivanje pijeska rezultira kaznom 12.2b 66 
Caddie 10.3b, 10.2 61, 58
- Dopuštene i nedopuštene radnje 10.3b, 10.2 61, 58 
- Kršenje pravila 10.3c 61 
- Dopušen je samo jedan Caddie 10.3a 60 
- Ograničenja vezana uz stajanje iza igrača 10.2b 59 
- Dijeljenje Caddie 10.3a 60 
Čišćenje loptice 14.1c 77 
Palice 4.1b 29
- Dodavanje ili zamjena palica 4.1b 29 
- Promjena karakteristika izvedbe 4.1a 28 
- Sukladne palice 4.1a 28 
- Ograničenje od 14 palica 4.1b 29 
- Dijeljenje palica 4.1b, 23.7 29, 133 
- Isključenje palica iz igre 4.1c 30 
- Korištenje ili popravak palice oštećene 

tijekom runde
4.1a 28 

Završetak igranja polja 6.5 44 
Namjerno promijenjeni uvjeti 8.3 51
- Utjecaj na lopticu drugog igrača 8.3 51 
- Utjecaj na druge fizičke uvjete 8.2 51 
- Utjecaj na lopticu u mirovanju 8.2, 8.3 51 
Pogoršani uvjeti i povratak u izvorno stanje 8.1d 51 
Ponašanje igrača 1.2 18
- Pravila ponašanja 1.2 18 
- Očekivana pravila ponašanja igrača 1.2 18 
Ispravljanje pogreške 14.5 83 
Igralište 2.4 21
- Zona bez igre 2.4 21 
- Specifična područja 2.2 20 

Index

- When Touching Sand Does Not Result in Penalty 12.2b  66
- When Touching Sand Results in Penalty  12.2b  66
Caddies
- Actions Allowed and Not Allowed  10.3b, 10.2  61, 58
- Breach of Rules  10.3c  61
- One Caddie Allowed at a Time  10.3a  60
- Restriction on Standing Behind Player  10.2b  59
- Sharing a Caddie  10.3a  60
Cleaning Ball  14.1c  77
Clubs  4.1  28
- Adding or Replacing Clubs  4.1b  29
- Changing Performance Characteristics  4.1a  28
- Conforming Clubs  4.1a  28
- Limit of 14 Clubs  4.1b  29
- Sharing Clubs  4.1b(2), 23.7  29, 133
- Taking Clubs Out of Play  4.1c  30
- Use or Repair of Club Damaged During Round  4.1a  28
Completing a Hole  6.5  44
Conditions Deliberately Altered
- Affecting Another Player’s Ball  8.3  51
- Affecting Other Physical Conditions  8.2  51
- Affecting the Lie of the Ball  8.2, 8.3  51
Conditions Worsened and Restoring  8.1d  51
Conduct
- Code of Conduct  1.2  18
- Expected Player Conduct  1.2  18
Correcting Mistake  14.5  83
Course
- No Play Zones  2.4  21
- Specific Areas  2.2  20
Dangerous Animal  16.2  99
- How to Take Relief  16.2
- When Relief is Allowed  16.2
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Opasne životinje 16.2 99
- Loptica slučajno skrenuta nakon što je 

dotaknula tlo
14.3c 81 

- Loptica koja se zaustavila izvan područja 
oslobađanja

14.3c 82 

- Loptica se mora ispustiti i zaustaviti u 
području oslobađanja

14.3c 81 

- Namjerno skrenuta 14.3d 83 
- Kako se loptica mora ispustiti 14.3b 79 
- Može se koristiti izvorna loptica ili druga 

loptica
14.3a 79 

Ukopana loptica 
- Kako uzeti oslobađanje 16.3b 101 
- Kada je oslobađanje dopušteno 16.3a 100 
Završetak runde 5.3b 35 
Oprema 
- Dopuštena i zabranjena upotreba 4.3a 31 
- Iznimke iz medicinskih razloga 4.3b 32 
Zastavica 
- Loptica koja pogodi zastavicu ili osobu koja 

rukuje zastavicom
13.2b 73 

- Loptica leži naslonjena na zastavicu u rupi 13.2c 73 
- Ostavljanje zastavice u rupi 13.2a 72 
- Uklanjanje zastavice iz rupe 13.2b 73 
Oblici igre 21 125 
Oblici igre: Match igra ili Stroke igra 3.1 22 
Oblici igre: Ostali 21.5 129 
Four-Ball („četiri loptice“)  
- Loptica namjerno skrenuta 23.2c 132 
- Jedan ili oba partnera mogu predstavljati 

tim 
23.4 132 

- Redosljed igranja 23.6 133 
- Dijeljenje palica između partnera 23.7 133 
- Kazne 23.8 133 
- Igračeva odgovornost za partnerove 

postupke 
23.5b 132 

Rule Page
- Igračeve radnje koje utječu na partnerovu 

igru
23.5a 132 

- Score-kartica u stroke igri 23.2b 131 
- Rezultat tima na polju u match igri i stroke 

igri
23.2a 130

Kada se odsutni partner može pridružiti 
grupi

23.4 132 

- Kada runda počinje i završava 23.3 132 
- Može li se igrati predani udarac 23.6 133 
Igra u četvero 22 129 
Igra golfa 1.1 18 
Opće područje 2.2 20 
Bruto bodovanje 3.1 22 
Tlo u poravku Vidi Nenormalni 

uvjeti na igralištu 
93 

Grupe
- Match igra 5.4 36 
- Stroke igra 5.4 36 
Potvrđivanje loptice 
- Loptica je slučajno pomaknuta pri 

potvrđivanju
7.4 48 

- Kako potvrditi lopticu 7.2 47 
- Podizanje loptice radi potvrđivanja 7.3 47 
Nepomične prepreke Vidi Nenormalni 

uvjeti na igralištu
93 

Poboljšavanje uvjeta 
- Radnje koje su dopuštene 8.1b 50 
- Radnje koje nisu dopuštene 8.1a 49 
- Uvjeti koji utječu na udarac 8.1 49 
- Vraćanje poboljšanih uvjeta u izvorno 

stanje 
8.1c 51 

Podizanje i zamjena loptice Vidi Zamjena 
loptice 

- Čišćenje loptice 14.1c 77 
- Kako vratiti lopticu 14.2b 78 
- Mora se upotrijebiti izvorna loptica 14.2a 77 
- Mjesto loptice mora se označiti 14.1a 76 
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- Tko smije podići lopticu 14.1b 77 
- Tko mora vratiti lopticu na mjesto 14.2b 78 
Pomične prepreke 
- Loptica se pomaknula pri uklanjanju 

pomične prepreke
15.1b 88 

- Uklanjanje pomičnih prepreka 15.1a 88
Izgubljena loptica 
- Što učiniti kada je loptica izgubljena 18.2b 112 
- Kada je loptica izgubljena 18.2a 111 
Izvođenje udarca 
- Naslanjanje („sidrenje”) palice 10.1b 56 
- Loptica pada s teeja 10.1d 57 
- Loptica se počinje pomicati nakon 

započetog zamaha za udarac
9.1b, 10.1d 52, 57 

- Loptica se kreće u vodi 10.1d 57 
- Pravilno udaranje loptice 10.1a 56 
- Stajanje na liniji igranja ili preko nje 10.1c 57 
Match igra 
- Primjena handicapa 3.2c 24 
- Predaja 3.2b 23 
- Nastavak meča nakon izjednačenog 

rezultata 
3.2a 23 

- Poznavanje rezultata meča 3.2d 24 
- Zaštita osobnih prava i interesa 3.2d 24 
- Priopćiti točan broj udaraca protivniku 3.2d 24 
- Obavijestiti protivnika o kaznama 3.2d 24 
Izjednačeno polje 3.2a 23 
- Osvojeno polje 3.2a 23 
- Pobjeda u meču 3.2a 23 
Igra maksimalnog rezultata 21.2 128
 Oblik igre 21.2 128 
Pomične prepreke 15.2b 91
- Loptica koja nije pronađena 15.2b 91 
- Oslobađanje bilo gdje osim na putting 

greenu 
15.2a 90 

- Oslobađanje na putting greenu 15.2a 91 
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- Uklanjanje 15.2a 89 
Neto rezultat 3.1c 22 
Zona bez igre 2.4, 16.1f, 17.1e 21, 99, 107 
Redosljed igranja 23.6 133
- Four-Ball („četiri loptice“) 23.6 133 
- Foursomes („igra u četvero“ 22 129
- Match igra 6.4a 43
- Igranje privremene loptice 6.4 44 
- Ready Golf 6.4b 44 
- Stroke igra 6.4b 43 
- Kada uzeti oslobađanje 6.4 44 
Izvan granica igrališta 
- Što učiniti kada je loptica izvan granica 

igrališta 
18.2b 112 

- Kada je loptica izvan granica igrališta 18.2a 112 
Brz tempo igre 
- Igranje brzim tempom igre 5.6b 36 
- Igranje prije reda 5.6b 37 
- Ready Golf 5.6b, 6.4 37, 44 
- Preporuke 5.6b 37 
- Nerazumno odgađanje igre 5.6a 36 
Igra Par/Bogey 21.3 128 
Kazne 1.3 19 
Kazneno područje  
- Loptica koja nije pronađena 17.1c 104 
- Loptica udarena iz kaznenog područja 

ostane mirovati u kaznenom području
17.2a 107 

- Loptica udarena iz kaznenog područja je 
izvan granica igrališta, izgubljena ili se ne 
može igrati

17.2b 110 

- Kako uzeti oslobađanje 17.1d 105 
- Zona bez igre 17.1e 107 
- Nema oslobađanja prema drugim pravilima 17.3 110 
- Igraj lopticu kako leži 17.1b 104 
- Mogućnosti oslobađanja za lopticu u 

crvenom kaznenom području
17.1d 105 
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- Mogućnosti oslobađanja za lopticu u žutom 

kaznenom području
17.1d 105 

- Kada je loptica u kaznenom području 17.1a 104 
Vježbanje 
- Prije ili između rundi - Match igra 5.2a 34 
- Prije ili između rundi - Stroke igra 5.2b 35 
- Vježbanje između dvaju poljâ 5.5 36 
- Vježbanje dok je igra zaustavljena 5.5 36 
- Vježbanje za vrijeme odigravanja polja 5.5 36
Privremena loptica 
- Najava privremene loptice 18.3b 113 
- Igranje privremene loptice više od jedanput 18.3c 113 
- Kada je dozvoljeno 18.3a 113 
- Kada se privremena loptica mora napustiti 18.3c 115 
- Kada privremena loptica postaje loptica 

u igri 
18.3c 114 

Putting Greenovi  
- Loptica ili oznaka slučajno pomaknuti 13.1d 70 
- Loptica ili oznaka pomaknuti od strane 

prirodnih sila 
13.1d 70 

- Loptica nadvisuje rupu 13.3 74 
- Namjerno testiranje 13.1e 70 
- Označavanje, podizanje i čišćenje 13.1b 68 
- Uklanjanje pijeska i rahlog tla 13.1c 68 
- Popravak oštećenja 13.1c 68 
- Kada je loptica na putting greneu 13.1a 68 
- Pogrešan Green 13.1f 70 
Razumno presuđivanje 1.3 19 
Zamjena loptice 
- Kako se loptica zamjenjuje 14.2b 78 
- Mora se koristiti izvorna loptica 14.2a 77 
- Promijenjen izvorni položaj loptice, osim u 

pješćanoj prepreci 
14.2d 78 

- Promijenjen izvorni položaj loptice u 
pješćanoj prepreci

14.2d 78 
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- Vraćena loptica se ne umiruje na izvornom 

mjestu
14.2e 79 

- Mjesto na koje je loptica vraćena 14.2c 78 
- Tko mora vratiti lopticu 14.2b 78 
Pravila 
- Pravila 1.3 19 
- Situacije koje ne obuhvaćaju pravila 20.3 123 
Problemi vezani uz pravila 
- Primjena standarda „golo oko“ kada se 

koriste video dokazi
20.2 123 

- Izbjegavanje nerazumnog zadržavanja igre 20.1a 121 
- Ispravljanje pogrešnog suđenja 20.2 123
- Diskvalificiranje igrača nakon što je 

rezultat meča konačan
20.2 123 

- Diskvalificiranje igrača u stroke igri nakon 
završetka natjecajna

20.2 123 

- Match igra 20.1b 121 
- Presude odbora 20.2 123 
- Presude suca 20.2 123 
- Situacije koje nisu pokrivene pravilima 20.3 123 
- Stroke igra 20.1c 122 
Traženje loptice 
- Loptica slučajno pomaknuta tijekom 

traženja
7.4 48 

- Pošteno traženje loptice 7.1a 46 
- Pijesak pomaknut tijekom traženja 7.1b 47 
Stableford 
- Loptica namjerno skrenuta 21.1d 128 
- Pregled 21.1a 125 
- Kazne 21.1c 127 
- Bodovanje 21.1b 125 
- Kada runda završava 21.1e 128 
Početak runde 
- Igranje unutar početnog područja - Match 

igra 
6.1b 39 
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- Igranje unutar početnog područja - Stroke 

igra 
6.1b 39 

- Kada polje započinje 6.1a 39 
Početak runde 5.3a 35 
Zaustavljena igra 
- Dogovorom u Match igri 5.7a 37 
- Trenutačna obustava od strane odbora 5.7b 38 
- Podizanje loptice 5.7d 38 
- Munje 5.7a 37 
- Normalna obustava od strane odbora 5.7b 38 
- Nastavak igre 5.7c 38 
- Obustava od strane odbora 5.7a 37 
- Kada igrači mogu ili moraju zaustaviti igru 5.7a, 5.7b 37, 38
Udarac i udaljenost 
- Loptica izgubljena ili izvan granica igrališta 18.2 111 
- Ponovno igranje iz općeg područja, iz 

kaznenog područja ili iz pješćane prepreke
14.6b 85 

- Ponovno igranje s  Putting Greena 14.6c 85 
- Ponovno igranje s početnog područja 14.6a 85 
- Oslobađanje u bilo kojoj situaciji 18.1 111 
Otkazivanje udarca 
- Redoslijed igranja u  Match igri 6.4a 43 
- Igranje s mjesta na kojem je prethodni 

udarac izveden
14.6 84 

- Udarac izvan početnog područja u Match 
igri

6.1b 39 

Stroke igra 
- Ubacivanje loptice 3.3c 27 
- Score-karta - Handicap na score - karti 3.3b 26 
- Score-karta – odbovornosti markera 3.3b 25 
- Score-karta – odgovornosti igrača 3.3b 25 
- Score-karta – pogrešan rezultat za polje 3.3b 26 
- Pobjednik 3.3a 25 
Zamjena loptice 4.2c, 6.3b, 14.3a 31, 41, 79 
Ekipno natjecanje 24 134 
Početno područje 
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- Loptica može biti postavljena na tee 6.2b 40 
- Loptica mora biti odigrana iz početnog 

područja
6.2b 40 

- Dozvoljena poboljšanja 6.2b 41 
- Pomicanje Tee-Markera 6.2b, 8.1a 41, 49 
- Kada se primjenjuju pravila na početnom 

područjua
6.2a 40 

Privremena voda Vidi Nenormalni 
uvjeti na igralištu

93 

Match igra „tri loptice“ 21.4 129 
Loptica nemoguća za igranje  
- Oslobađanje „natrag na liniji“ 19.2 116 
- Pješćana prepreka – oslobađanje u 

pješćanoj prepreci 
19.3 119 

Opće područje 19.2 116 
- Bočno oslobađanje 19.2 116 
- Kazneno područje 19.1 116 
- Putting Green 19.2 116 
- „Udarac i udaljenost“ oslobađanje 19.2 116 
- Kada se može uzeti oslobađanje 19.1 116 
Pogrešna loptica 6.3c 42 
Pogrešno mjesto 6.3c 42
- Ispravak ili ne 14.7b 86 
- Nije ozbiljno kršenje pravila 14.7b 86 
- Mjesto odakle se loptica mora igrati 14.7a 85 
- Ozbiljno kršenje pravila 14.7b 86
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Pravila amaterskog statusa   
Pravila o amaterskom statusu razlikuju one koji igraju igru samo 
zbog njezinih izazova i užitka i one koji se također bave igrom kao 
profesijom ili radi financijske koristi. Kroz odgovarajuće okvire i 
ograničenja, poput onih vezanih uz vrijednost nagrada koje se mogu 
osvojiti, Pravila amaterskog statusa imaju za cilj potaknuti golf igrače 
amatere da uživaju u duhu natjecanja, umjesto da se usredotoče na 
financijsku nagradu. Ako ste amaterski igrač golfa i kršite ova pravila, 
možete izgubiti svoj amaterski status i izgubiti mogućnost igranja kao 
amater na natjecanjima. Slijedom toga, važno je razumjeti Pravila o 
amaterskom statusu koja možete pronaći na RandA.org

Pravila o opremi   
Pravila o opremi sadrže opsežna pravila, specifikacije i smjernice za 
pomoć proizvođačima i dizajnerima opreme, službenicima turnira i 
igračima u razumijevanju i primjeni pravila koja se odnose na dizajn 
i proizvodnju palica za golf, loptica i druge opreme. Na igraču je 
odgovornost osigurati da oprema koju koristi odgovara pravilima. 
Interaktivna verzija Pravila za opremu dostupna je na RandA.org, koja 
uključuje poveznice do službenih protokola ispitivanja i / ili video 
demonstracija relevantnih za određeno pravilo, specifikaciju ili mjernu 
tehniku koja je obuhvaćena.

Pravila golfa prilagođenja igračima s 
invaliditetom  
Izmijenjena pravila prilagođavaju pravila golfa za četiri identificirane 
kategorije invalidnosti. Namijenjena su igraču s invaliditetom 
da ravnopravno igra s ostalim igračima koji nemaju invaliditet, 
istu invalidnost ili drugu vrstu invaliditeta. Izmijenjena pravila ne 
primjenjuju se automatski i na svakom je Odboru odluka hoće li usvojiti 
neko od ovih izmijenjenih pravila za svoja natjecanja. Izmijenjena 
pravila objavljena su u Službenom vodiču za Pravila golfa a mogu se 
pronaći i na RandA.org


