
LUẬT 5 BÓNG GÔN 
 
Các định nghĩa 
Tất cả các thuật ngữ có định nghĩa được thể hiện bằng các chữ in nghiêng và được liệt kê theo thứ tự abc trong 
phần Định Nghĩa – xem các trang 2 – 9. 
5-1 Nguyên tắc chung 
Trái bóng mà gôn thủ sử dụng phải thỏa mãn các yêu cầu như được nêu ra trong Phụ Lục III. 
Ghi chú: BTC có thể yêu cầu, trong khuôn khổ thi đấu (Luật 33-1), rằng trái bóng mà gôn thủ sử dụng phải có 
tên trong Danh Mục Bóng Đạt Tiêu Chuẩn do CLB R & A phát hành. 
 
5-2 Vật liệu lạ  
Vật liệu lạ không được bôi trét lên bóng nhằm mục đích thay đổi tính chất đánh bóng của nó. 
 

XỬ PHẠT DO VI PHẠM LUẬT 5-1 hoặc 5-2: 
Bị loại 

 
5-3 Bóng không dùng được  
Bóng không dùng được nếu bóng rõ ràng bị rách, nứt hoặc biến dạng. Bóng không phải không dùng được nếu 
nó chỉ bị dính bùn hoặc chất liệu nào đó bám vào, bề mặt bóng bị xây xát, bị vết cắt, tróc sơn hoặc bị mất màu. 
Nếu gôn thủ có lý do để tin rằng bóng của mình đã không còn phù hợp để đánh nữa trong khi đánh tới lỗ, gôn 
thủ có thể nhấc trái bóng lên mà không bị phạt để quyết định xem nó có phải là không dùng được hay không. 
Trước khi nhặt bóng lên, gôn thủ phải tuyên bố ý định cho đối thủ của mình biết trong đấu lỗ, cho người tính 
điểm hoặc bạn đấu của mình trong đấu gậy và làm dấu vị trí của trái bóng. Gôn thủ có thể nhấc và kiểm tra bóng 
với điều kiện là gôn thủ cho đấu thủ, người tính điểm hoặc bạn đấu của mình cơ hội để kiểm tra bóng và theo 
dõi trình tự nhấc cũng như đặt lại bóng. Không được lau bóng khi được nhấc lên theo Luật 5-3. nếu gôn thủ 
không thực hiện toàn bộ hoặc bất kỳ phần nào của quy trình này thì anh ta sẽ bị phạt một cú đánh. 
Nếu xác định được trái bóng đã trở nên không thích hợp để đánh tới lỗ đang đánh nữa, gôn thủ có thể thay một 
trái bóng khác, đặt nó vào vị trí mà trái bóng đầu tiên nằm. Nếu không, trái bóng đầu tiên phải được đặt lại. Nếu 
gôn thủ thay một trái bóng khác khi không được cho phép và thực hiện cú đánh vào trái bóng đã được thay thế 
sai, gôn thủ phải chịu mức phạt chung do vi phạm Luật 5-3, nhưng không có hình phạt bổ sung nào theo Luật 
này hoặc Luật 15-1. 
Nếu trái bóng vỡ thành từng mảnh do cú đánh, cú đánh đó bị hủy và gôn thủ phải đánh trái bóng mà không bị 
phạt càng gần vị trí mà từ đó trái bóng ban đầu được đánh đi càng tốt (xem Luật 20-5). 
 
 XỬ PHẠT DO VI PHẠM LUẬT 5-3:  

Trong đấu lỗ – thua lỗ đó; Trong đấu gậy – phạt hai cú đánh 
 
* Nếu gôn thủ đã chịu mức phạt chung vì vi phạm Luật 5-3, sẽ không có hình phạt bổ sung nào theo Luật này. 
Ghi chú: nếu đối phương, người tính điểm hoặc bạn đấu muốn tranh luận về quyết định của bóng không dùng 
được, người đó phải khiếu nại trước khi gôn thủ đánh một trái bóng khác. 
(Lau trái bóng được nhặt lên từ khu lỗ gôn hoặc theo bất kỳ Luật nào – xem Luật 21) 
 


