LUẬT 2

ĐẤU LỖ

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.
2-1.
Quy tắc chung
Một trận đấu lỗ bao gồm một đội này thi đấu với một đội khác trong một vòng quy định trừ khi nó được BTC
quy định khác đi.
Trong đấu lỗ trò chơi được tính trên từng lỗ gôn.
Trừ khi được Luật quy định khác đi, bên chiến thắng là bên đưa bóng vào một lỗ gôn với số cú đánh ít hơn.
Trong trận đấu điểm chênh đội nào có số điểm tịnh ít hơn thì sẽ thắng lỗ gôn đó.
Việc tính số lỗ được diễn tả bằng các thuật ngữ: “thắng mấy lỗ” hoặc “ngang bằng” và còn bao nhiêu “lỗ chưa
đánh”.
Một bên thi đấu được gọi là “quân bình” (dormie) khi bên đó có số lỗ vượt trội và lỗ chưa đánh bằng nhau.
2-2.
Hoà
Mỗi bên đánh bóng vào lỗ với số cú đánh bằng nhau thi gọi là hòa.
Khi một gôn thủ đã đánh bóng vào lỗ mà đấu thủ chỉ còn thiếu một cú đánh nữa là đều, nếu gôn thủ nói trên sau
đó lại phạm lỗi thì lỗ đó cũng tính là hòa.
2-3.
Người thắng cuộc đấu lỗ
Phần thắng trong thi đấu thuộc về bên nào dẫn trước tỉ sốvề số lỗ đã đánh vào nhiều hơn so với số lỗ chưa đánh.
Nếu hòa, BTC có thể tăng số lỗ trong một vòng quy định lên đến mức cần thiết cho tới khi phân định được thắng
bại mới thôi.
2-4.
Nhường quyền đánh, quyền thắng/ thua lỗ gôn hoặc trận đấu
Gôn thủ có thể nhường quyền đánh cú đánh kế tiếp cho đối thủ của mình vào bất cứ lúc nào với điều kiện là
bóng của đối thủ phải nằm im. Đối phương của gôn thủ trong trường hợp này được xem là thắng lỗ đó với cú
đánh tiếp theo và trái bóng có thể được một trong hai bên lấy ra.
Gôn thủ có thể nhường quyền chiến thắng một lỗ gôn tại bất kỳ thời điểm nào trước khi bắt đầu hoặc kết thúc lỗ
gôn đó.
Gôn thủ có thể nhường quyền chiến thắng một trận đấu tại bất kỳ thời điểm nào trước khi bắt đầu hoặc kết thúc
trận đấu đó.
Không được cự tuyệt hoặc rút lại việc nhường quyền.
(bóng treo trên miệng lỗ – xem Luật 16-2)
2-5.
Nghi ngờ về trình tự; tranh cãi và khiếu nại
Trong đấu lỗ, nếu một nghi ngờ hoặc tranh cãi phát sinh giữa các gôn thủ với nhau, họ có thể khiếu nại. Nếu
không có sự hiện diện đúng lúc của đại diện có thẩm quyền của BTC, các gôn thủ buộc phải tiếp tục trận đấu
không được trì hoãn. BTC chỉ suy xét khiếu nại khi gôn thủ thông báo cho đấu thủ cuả mình biết (i) rằng anh ta
đang khiếu nại, (ii) về tình hình thực tế và (iii) muốn có một sự quyết định về luật. Việc khiếu nại phải được
thực hiện trước khi bất kỳ gôn thủ nào trong trận đấu bắt đầu đánh trên khu phát bóng kế tiếp hoặc, trong trường
hợp đó là lỗ gôn cuối cùng của trận đấu, trước khi tất cả các gôn thủ rời khỏi khu lỗ gôn.
Việc khiếu nại về sau có thể sẽ không được BTC giải quyết trừ khi khiếu nại đó dựa trên các sự việc mà trước
đây người khiếu nại chưa biết và nhận thông tin sai lệch từ đấu thủ của mình (Luật 6-2a và 9).
Một khi kết quả của trận đấu được tuyên bố công khai, BTC sẽ không giải quyết các khiếu nại về sau trừ khi nó
thật sự thuyết phục rằng đối thủ của gôn thủ đã cung cấp thông tin một cách sai lệch.
2-6.
Mức phạt chung
Mức phạt cho việc vi phạm một Luật trong đấu lỗ là thua lỗ đó trừ khi nó được quy định khác đi.

