
LUẬT 3   ĐẤU GẬY 
 
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. 
3-1. Người chiến thắng 
Đấu thủ nào đánh hết (các) vòng quy định với ít cú đánh nhất là người chiến thắng. 
Trong một trận đấu điểm chênh, đấu thủ nào có tổng số điểm tịnh thấp nhất trong (các) vòng quy định với ít cú 
đánh nhất là người chiến thắng. 
 
3-2. Không đưa được bóng vào lỗ  
Nếu một đấu thủ không đưa được bóng vào lỗ ở bất kỳ lỗ gôn nào mà không sửa sai trước khi thực hiện cú đánh 
trên khu phát bóng kế tiếp hoặc, trong trường hợp đó là lỗ gôn cuối cùng của vòng đấu, trước khi rời khỏi khu lỗ 
gôn, đấu thủ đó bị loại. 
 
3-3. Nghi ngờ về trình tự  

a. Trình tự 
Trong đấu gậy, nếu đấu thủ có nghi ngờ về quyền hoặc thứ tự chính xác của mình trong suốt lượt đánh tới lỗ, 
đấu thủ có thể, hoàn tất lỗ đó với hai trái bóng mà không bị phạt. 
Sau khi vướng mắc phát sinh và trước khi hành động kế tiếp diễn ra, đấu thủ phải thông báo cho người tính 
điểm hoặc bạn đấu của mình biết dự tính đánh hai trái bóng của mình cũng như trái bóng nào gôn thủ muốn 
được tính điểm nếu Luật cho phép. Nếu không làm như thế, các quy định của Luật 3-3b (ii) sẽ được áp dụng. 
Đấu thủ phải báo cáo các diễn biến cho BTC biết trước khi nộp phiếu điểm. Nếu không làm như thế, đấu thủ đó 
bị loại. 

b. Xác định điểm cho lỗ gôn 
(i) Nếu trái bóng mà đấu thủ lựa chọn từ trước làm trái tính điểm được đấu thủ đánh theo 

Luật, điểm  có được từ trái bóng này là điểm của đấu thủ ở lỗ đó. Hoặc điểm được tạo ra 
từ trái bóng khác nếu trình tự chọn lựa bóng đó được Luật cho phép. 

(ii) Nếu đấu thủ không tuyên bố trước quyết định đánh hết lỗ gôn với hai trái bóng của mình, 
hoặc trái bóng nào đấu thủ muốn tính điểm, thì sẽ lấy điểm của trái bóng đấu tiên, với 
điều kiện là nó được đánh theo Luật. Nếu trái bóng đầu tiên không phải là trái bóng đang 
được đánh, thì trái bóng được đặt vào cuộc đầu tiên sẽ là trái bóng tính điểm, với điều 
kiện là nó được đánh theo Luật. Hoặc điểm được tạo ra từ trái bóng khác nếu trình tự 
chọn lựa trái bóng đó được Luật cho phép.  

Ghi chú 1: nếu một đấu thủ đánh trái bóng thứ hai theo Luật 3-3, các cú đánh được thực hiện sau khi Luật này 
đã được hỗ trợ với trái bóng theo Luật không tính điểm và các cú phạt được thực hiện với trái bóng đó đều 
không được tính. 
Ghi chú 2: trái bóng thứ hai đã đánh theo Luật 3-3 không phải là trái bóng tạm thời theo Luật 27-2. 
 
3-4. Không chấp hành Luật  
Nếu một đấu thủ từ chối chấp hành Luật làm ảnh hưởng đến quyền của một đấu thủ khác, đấu thủ đó sẽ bị loại. 
 
3-5. Mức phạt chung 
Vi phạm một Luật trong đấu gậy sẽ bị phạt hai cú đánh trừ khi được quy định khác đi. 
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