
LUẬT 8 CHỈ ĐẠO; BÁO ĐƯỜNG ĐÁNH BÓNG 
 
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. 
8-1. Chỉ đạo 
Trong suốt một vòng quy định gôn thủ không được: 

(a) chỉ đạo cho bất kỳ ai trong trận đấu đang chơi trên sân ngoài đồng đội của mình, hoặc 
(b) yêu cầu sự chỉ đạo từ người khác mà không phải từ đồng đội hoặc người nhặt bóng của cả hai bên. 

 
8-2. Báo đường đánh bóng  

(a) Ngoài khu lỗ gôn 
Ngoại trừ khu lỗ gôn, gôn thủ có thể được mọi người báo đường đánh bóng nhưng gôn thủ không được bố trí 
bất kỳ ai đứng tại hoặc gần đường đánh bóng hoặc đường nối dài của đường này ra phía sau lỗ gôn trong khi cú 
đánh đang được thực hiện. Bất kỳ dấu hiệu nào được gôn thủ làm dấu hoặc biết để đánh dấu đường bóng của 
mình phải được dọn đi trước khi cú đánh được thực hiện. 
Ngoại lệ: trông coi hoặc cầm giữ gậy cờ – xem Luật 17-1. 
 

(b) Trên khu lỗ gôn  
Khi trái bóng của gôn thủ nằm trên khu lỗ gôn, thì gôn thủ, đồng đội hoặc người nhặt bóng của cả hai bên, trước 
nhưng không phải trong khi đánh, chỉ ra đường đẩy bóng, nhưng khi thực hiện điều này không được chạm vào 
khu lỗ gôn. Không được làm dấu chỉ đường đẩy bóng tại bất kỳ nơi nào. 
 

XỬ PHẠT DO VI PHẠM LUẬT: 
Đấu lỗ – thua lỗ đó; Đấu gậy – phạt hai cú đánh. 

 
Ghi chú: trong một trận đấu đồng đội (Luật 33-1), BTC có thể cho phép mỗi đội chỉ định một người chỉ đạo (kể 
cả việc chỉ báo đường đẩy bóng) cho các thành viên khác của đội đó. BTC có thể đặt ra các điều kiện liên quan 
đến việc chỉ định và cho phép người này tiến hành công việc, tên người này phải được báo cho BTC biết trước 
khi đưa ra chỉ đạo. 
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