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כללי משחק הגולף
כללי משחק הגולף (ודרכי ההתנהגות במגרש הגולף)
כפי שאושרו על ידי חב’  R&Aכללים בע”מ
ואיגוד הגולף של ארה’’ב ()USGA
מהדורה 2008
עריכה ותרגום מיכאל אוסיפ ,עו”ד.

דבר העורך
עם כל הרצון לפשט עד כמה שאפשר את תרגום כללי הגולף ,לא תמיד ניתן לסטות
מהמקור האנגלי.
מאחר ומדובר כאן בחוקת המשחק ,לא היה מנוס מלהשתמש בלשון “משפטית”.
כללי משחק הגולף הם מסורבלים ביותר ואולי חלק מהסיבה לכך נעוץ בעובדה
שלהבדיל מרוב ענפי ספורט אחרים (אם לא כולם) גולף משוחק ללא שופט והשחקן
משמש כמעין שופט עצמי.
משום כך ,הכרחי ללמוד תחילה את פרק “ההגדרות” (עמוד  )30ולנסות לשנן את
המושגים וההגדרות שניתנו למושגים השונים .חלק מאותם מושגים בשפת המקור אינם
ידועים אפילו לרוב דוברי השפה האנגלית ובעבודת התרגום היה צורך “להמציא”
מונחים וצירופים רבים.
השנה לראשונה ה R&A-עשה צעד מבורך בכך שהכליל בספרון זה מה שמכונה
“מדריך מהיר לכללי משחק הגולף” המופיע החל מעמוד  .19קריאת מדריך זה עשויה
לסייע לרוב שחקני הגולף להתמצאות טובה יותר בחוקים החלים על משחקנו הנהדר.
המלצה נוספת היא להכיר היטב את “המפתח” (החל מעמוד  )180בו ניתן ,על פי
רוב ,למצוא הפנייה לכלל הישים.
לבסוף ,ברצוני להודות לעירית פלג ,מזכירת איגוד הגולף בישראל ,ולעפרה סטופ
שהיא גם היועצת המשפטית לאיגוד ,על הצעותיהן והערותיהן בהכנת העבודה.
מיכאל אוסיפ ,עו”ד

ינואר .2008
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R&A Rules Limited
החל מיום  ,1.1.04האחריות והסמכות של מועדון הגולף ה R&A-של סנט אנדרוז
בקביעת ,פירוש ומתן החלטות בקשר לחוקי הגולף וכן בדבר כללי מעמד החובב
הועברו לידי חב’  R&Aכללים בע”מ.

מין
בכללי הגולף ,התייחסות לכל אדם פירושה לשני המינים.

גולפאים בעלי נכות

החוברת שפורסמה על ידי ה R&A-שכותרתה “שינויים לחוקי הגולף לשם התאמה
עבור שחקני גולף בעלי נכויות” ,אשר כוללת את השינויים לחוקי הגולף שמותר
לערוך כדי להקל על שחקני גולף בעלי נכות ,ניתנת לרכישה מה.R&A-

מקדמי יתרון (הנדיקפ)
כללי הגולף אינם מיועדים לקבוע ולעדכן מקדמי היתרון של שחקנים .אלה עניינים
שבסמכות האיגוד הארצי הנוגע בדבר ושאלות בקשר לנושא זה יש להפנות אל
האיגוד הארצי הרלבנטי.

הקדמה
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הקדמה  -למהדורה שנת  2008לכללי משחק הגולף
חוברת זו מכילה את חוקי הגולף אשר יחולו בכל רחבי העולם החל מיום  1בינואר
 .2008היא מהווה את התוצר של ארבע שנות עבודה על ידי  R&A Rules Limitedואיגוד
הגולף של ארצות הברית (ה ,)USGA-לאחר התייעצות עם מוסדות גולף אחרים ברחבי
העולם.
ככל שחשוב כי חוקי הגולף יהיו נאמנים לעקרונות ההיסטוריים שלהם ,חובה על אותם
כללים להיות ברורים ,מקיפים ומובנים ,והעונשים שיש להטיל על פיהם חייבים להיות
הולמים .חוקי הגולף דורשים סקירה ועדכון שוטפים ומערכת חוקים זו מהווה את השלב
העדכני בהתפתחות זו .השינויים העיקריים שבמהדורה זו מופיעים בעמודים  6עד .10
שאיפתם של  R&A Rules Limitedואיגוד הגולף של ארה”ב (ה )USGA-כאחד היא לקדם
את כיבוד כללי משחק הגולף וקיומם וכן לשמור על היושרה של משחק הגולף בכל
הרמות.
לסיכום ,אנו מביעים את תודתנו לא רק עבור העבודה שבוצעה על ידי הוועדות של שני
המוסדות ,אלא גם לכל אלה שתרומותיהם המגוונות איפשרו עדכון זה.

				
מייקל בראון
				
יושב ראש
			
ועד חוקי הגולף
			
R&A Rules Limited

ספטמבר 2007

ג’יימס באנץ’
יושב ראש
וועדת חוקי הגולף
איגוד הגולף של ארצות הברית
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השינויים העיקריים בכללי הגולף

השינויים העיקריים בכללי הגולף  -מהדורה 2008
כללי
השינויים לחוקי הגולף הינם באופן כללי בשתי קטגוריות נרחבות ( )1אלה המשפרים
את בהירות כללי המשחק ו )2(-אלה המפחיתים את חבטות העונשין בנסיבות
מסוימות כדי להבטיח כי העונשים יהיו מידתיים.

הגדרות
יעוץ
תוקן כדי לאפשר החלפת מידע בדבר מרחק ,מאחר ומרחק אינו נחשב “יעוץ”.
כדור אבוד
תוקן כדי להבהיר היבטים בדבר כדור שהוחלף וכן לשם הכללת המושג “חבטה
ומרחק”( .ראה שינויים מקבילים לכללים 25-1 ,24-3 ,18-1ג’ 26 ,וכן )27-1
מפגשים
ההגדרה בוטלה והוחלפה על ידי שתי הגדרות חדשות“ ,צורות משחק גומות” ו”-צורות
משחק חבטות”.

כללים
כלל  .1-2ניסיון להשפיע על הכדור
הוספה הערה כדי להבהיר מה מהווה הפרה חמורה של כלל .1-2
כלל  .4-1צורת מחבטים וייצורם
תוקן בכך שהעונש בגין נשיאת מחבט לא תואם או מחבט המפר את כלל 4-2
בנסיבות שהשחקן הנושא את המחבט אינו משתמש בו כלל הופחת מעונש פסילה
לעונש זהה לזה עבור נשיאת יותר מ 14 -מחבטים.

השינויים העיקריים בכללי הגולף
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כלל  .12-1חיפוש אחר כדור; ראיית הכדור
תוקן כדי לכלול חיפוש אחר כדור שבתוך מחסום.
כלל  .12-2זיהוי הכדור
תוקן כדי לאפשר לשחקן להרים את כדורו בתור מכשול לצורך זיהוי (ראה שינוי מקביל
לכלל  ,15-3המבטל את הפטור מעונשין בגין משחק בכדור לא נכון בתוך מכשול).
כלל  .13-4כדור מונח בתוך מכשול; פעולות אסורות
חריגה מס’  1תוקנה למען יתר בהירות; חריגה מס’  2תוקנה כדי להפנות לכלל
 13-2ולבטל את ההתייחסות לסיוע לשחקן בהמשך משחקו בגומה; חריגה מס’
 3הוספה כדי לפטור שחקן מעונשין על פי כלל 13-4א’ (בחינת תנאיי המכשול)
בנסיבות מסוימות.
כלל  .14-3התקנים מלאכותיים ,ציוד חריג ושימוש חריג בציוד
תוקן כדי להתייחס לשימוש חריג בציוד (ראה גם חריגה חדשה בדבר שימוש בציוד
באופן מסורתי) וכן חריגה חדשה שהוספה כדי לסייע לשחקנים בעלי סיבה רפואית
לגיטימית ולהתיר להם שימוש בהתקן מלאכותי או ציוד חריג.
הוספה הערה המבהירה כי ניתן להתקין כלל מקומי המאפשר שימוש בהתקנים למדידת
מרחקים; דבר שהוסמך בעבר אך ורק על פי החלטת ה.R&A-
כלל  .15-2כדור שהוחלף
הוספה חריגה כדי למנוע “עונש כפול” כאשר שחקן מחליף כדור שלא בדרך הנכונה
ומשחק ממקום לא נכון (ראה שינוי מקביל לכלל 20-7ג’).
כלל  .15-3כדור לא נכון
תוקן כדי לבטל את הפטור מעונשין בגין משחק בכדור לא נכון בתוך מכשול (ראה שינוי
מקביל לכלל  ,12-2המאפשר לשחקן להרים כדור בתוך מכשול לשם זיהוי).

8

השינויים העיקריים בכללי הגולף

כלל 16-1ה’ עמידה על או בחוצה את קו הפאט
הוספה חריגה שעל פיה לא יוטלו עונשין כלשהם אם הפעולה היתה ללא משים או כדי
למנוע עמידה על קו הפט של שחקן אחר; דבר שהוסמך בעבר אך ורק על פי החלטת
ה.R&A-
כלל  .18כדור במנוחה מוזז
קביעת העונש תוקנה כדי למנוע “עונשין כפולים” כאשר שחקן מרים את כדורו ללא
סמכות לעשות כן ומחליף כדור בצורה לא נכונה (ראה שינויים מקבילים לכללים 15-2
ו20-7 -ג’).
כלל  .18-1כדור במנוחה מוזז על ידי גורם חיצוני
הוספה הערה כדי להבהיר את הנוהל כאשר קיימת אפשרות שכדור הוזז על ידי גורם
חיצוני.
כלל  .19-2כדור בתנועה מוסט או נעצר על ידי השחקן ,בן זוגו ,נושא כלים או ציוד
תוקן כדי להפחית את העונש הן במשחק גומות והן במשחק חבטות לחבטת עונשין
אחת בלבד.

כלל 20-3א’ הנחת הכדור והנחתו מחדש; על ידי מי באיזה אופן
תוקן כדי להפחית את העונש לחבטת עונשין אחת בלבד כאשר האדם הלא נכון מניח
כדור או מניח אותו מחדש.
כלל 20-7ג’ משחק ממקום לא נכון ,משחק חבטות
הוספה הערה כדי למנוע “עונשין כפולים” כאשר שחקן משחק מהמקום הלא נכון ומחליף את
כדורו בצורה לא נכונה (ראה שינוי מקביל לכלל .)15-2
כלל  .24-1מחסום נייד
תוקן כדי להתיר הזזת מוט הדגל כאשר כדור בתנועה ,בין אם מוט הדגל מוחזק ,הוסר
או מוחזק באוויר.

השינויים העיקריים בכללי הגולף
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כלל  .24.3כדור אבוד במחסום;
כלל 25-1ג’ .כדור אבוד בתנאי קרקע חריגים;
כלל  .26מכשולי מים (לרבות מכשולי מים צדדים);
ככל  .27-1חבטה ומרחק; כדור מחוץ לתחום; כדור שלא נמצא בתוך חמש דקות
בכללים הנ”ל המונח “ראיה סבירה” הוחלף על ידי המילים “ידוע או כמעט ודאי” כאשר
קובעים אם כדור שלא נמצא ייחשב ככדור במחסום (כלל  ,)24-3בתנאי קרקע חריגים
(כלל  )25-1או במכשול מים (כלל  .)26-1ראה השינויים המקבילים להגדרת כדור
אבוד וכן כלל .18-1
נספח 1
תפרי דשא גזום
כלל מקומי חדש לדוגמא הוסף.
מחסומים נייחים זמניים
סעיף  IIלכלל המקומי לדוגמא תוקן כדי להכליל דרישה נוספת כי ,על מנת שהקלה
תינתן בגין ההפרעה ,חובה שהמחסום הנייח הזמני יהיה על קו המשחק של השחקן.
נספח 2

אפשרות כוונון
תוקן כדי להתיר צורות מסוימות של כוונון ,למעט כוונון משקל ,וזאת בכפוף להערכה
על ידי .R&A
ראש המחבט; ראש בעל צורה פשוטה
תוקן כדי להבהיר את משמעות “בעל צורה פשוטה” ולמנות תכונות מסוימות שאינן
מותרות; דברים אלה פורטו בעבר בקווים מנחים לגבי ציוד.
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ראש המחבט; מידות ,נפח ומומנט אינרציה
חלקים הוספו בדבר מומנט אינרציה ומידות ראשי מחבט פאטר; דברים אלה פורטו
בעבר בקווים מנחים לגבי ציוד ופרוטוקולים של מבחנים.
ראש המחבט; התנהגות קפיצית ותכונות דינאמיות
הוסף חלק חדש בדבר התנהגות קפיצית .הגבולות ,כמפורט בפרוטוקול מבחן
המטוטלת ,חלים כיום על כל המחבטים (למעט פאטרים) ובכל צורות המשחק; בעבר
היבטים אלה טופלו במסגרת תנאי תחרות.
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תוכן ענינים

it takes a lot of rules to
create such freedom.

תוכן ענינים
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more than a game.

a work of art.

The game of golf doesn’t just demand precision. It is
precision. Like an intricate jigsaw puzzle, each rule
can affect many others. To maintain this finely tuned
mechanism, The R&A works to ensure that the Rules
o f G o l f a r e b a s e d o n i n t e g r i t y a n d r e s p e c t . Wi t h
dedication like this, the impossible seems effortless.

תוכן ענינים
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how can a

game of millimetres
feel so vast?

The Rules of Golf are meticulous. Precise. Intensely
detailed. Yet they serve a greater purpose: to create
a game that’s enjoyable and unencumbered. That feeling
of freedom when you step on to a course is the result
of over 250 years of hard work and dedication. Such
attention to golf’s finer points allows the rest of us to
appreciate the beauty of the game.

תוכן ענינים
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16
תוכן ענינים
oyster perpetual
day-date
in platinum
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כיצד להשתמש בחוברת זו
מובן שלא כל אחד שברשותו חוברת זו של כללי משחק הגולף יקרא אותה מתחילתה
ועד סופה .רוב שחקני הגולף פונים לחוברת כללי משחק הגולף אך ורק כאשר ,במהלך
המשחק ,מתעוררת שאלה בנוגע לחוקי המשחק הדורשת הכרעה .עם זאת ,כדי
להבטיח שתהיה לך הבנה בסיסית של חוקי המשחק וכדי לשחק גולף באופן סביר,
מומלץ כי כל שחקן גולף יקרא לפחות את המדריך המהיר לכללי משחק הגולף והפרק
על נוהג ואתיקה הכלולים בחוברת זו.
כדי למצוא את התשובה הנכונה לשאלה המתייחסת לכללי המשחק אשר מתעוררת
במגרש עצמו ,השתמש במפתח הנמצא בסוף החוברת אשר עשויה לסייע בזיהוי הכלל
הרלבנטי .לדוגמא ,אם שחקן מזיז שלא בכוונה את סמן הכדור שלו תוך כדי הרמת
כדור בגרין ,יש לזהות את מילות המפתח הרלבנטיות ,כגון “סמן כדור”“ ,הרמת הכדור”
ו“-הגרין” ולחפש את כותרות אלה במפתח .הכלל הרלבנטי (כלל  )20-1נמצא תחת
הערכים “סמן כדור” ו“-כדור מורם” ועיון באותו כלל יאשש את התשובה הנכונה.
בנוסף לזיהוי מילות מפתח ושימוש במפתח לחוברת כללי משחק הגולף ,הנקודות
הבאות יעזרו לך בשימוש בספרון זה בצורה יעילה ומדויקת.
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כיצד להשתמש בחוברת זו

תהיה בקיא בהגדרות ותשנן אותן
ישנן יותר מחמישים הגדרות שונות (לדוגמא“ ,תנאי קרקע חריגים”“ ,במרוצת המגרש”,
וכדומה) ואלה מהווים את היסוד שסביבו כללי משחק הגולף נכתבו .בקיאות במונחים
מוגדרים (אשר מופיעים בדפוס משופע בחוברת כולה) הינה חשובה ביותר ליישום הנכון
של הכללים.
עובדות המקרה
כדי לענות על שאלה כלשהי בדבר כללי הגולף עליך לקבוע תחילה את עובדות המקרה
לאשורן .עליך לזהות:
* צורת המשחק (לדוגמא ,משחק גומות או משחק חבטות ,יחידים ,רביעיות  2כדורים או
רביעיות  4כדורים).
* מי הם הגורמים המעורבים (למשל ,השחקן ,בן זוגו או נושא הכלים שלו ,גורם חיצוני)
* איפה התרחש האירוע (לדוגמא ,במשטח הטי ,בתוך בונקר או מכשול מים ,בגרין)
* מה בדיוק קרה
* עיתוי המקרה (למשל האם השחקן כבר הגיש את כרטיס התוצאות שלו; האם
התחרות ננעלה)

הפנה לחוברת זו
כאמור לעיל ,הפניה לאלפון חוברת כללי משחק הגולף ועיון בכלל הרלבנטי עשויים
לספק את התשובה למרב השאלות העלולות להתעורר במגרש .עם קיים אצלך כל
ספק ,אזי תנהג לפי האימרה “שחק את המגרש כפי שאתה מוצא אותו ושחק את הכדור
כפי שהוא מונח” .לאחר שובך למועדון תוכל לפנות לועדה ויתכן שהפניה ל”החלטות
על כללי משחק הגולף” ( )Decisions on the Rules of Golfתסייע לפתור כל שאלה שלא
ברורה לחלוטין מחוברת כללי משחק הגולף עצמה.

מדריך מהיר לכללי משחק הגולף
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מדריך מהיר לכללי משחק הגולף
מאחר ומשחק הגולף הוא משחק בו השחקן משמש שופט גם לעצמו וגם לעמיתיו ,חובה
שלכל שחקני גולף תהיה בקיאות טובה בכללים הבסיסיים כפי שמפורטים במדריך זה.
יחד עם זאת ,מדריך זה אינו מהווה תחליף לכללי משחק הגולף כמפורט בחוברת זו,
ויש להתייחס לכללים עצמם כל אימת שמתעורר ספק .למידע מורחב יותר על הנקודות
המופיעות במדריך זה ,נא לפנות לכלל הרלבנטי.

נקודות כלליות
לפני תחילת הסיבוב שלך:
* קרא את הכללים המקומיים שמופיעים על גב כרטיס התוצאות או על לוח המודעות.
* הוסף סימן זיהוי לכדור שלך .הרבה שחקני גולף משחקים עם אותו מותג או מודל כדור
ואם אינך מסוגל לזהות את כדורך ,הכדור נחשב ככדור אבוד( .כלל  12-2וכלל )27-1
* ספור את כמות המחבטים בתיקך .מותר שיהיו  14מחבטים לכל היותר בתיק הגולף
שלך( .כלל )4-4
במהלך הסיבוב:
* אל תבקש “יעוץ” מכל גורם שהוא למעט בן זוגך (זאת אומרת שחקן שבקבוצת
המשחק שלך) או נושא/י הכלים שלך/כם .אל תיתן ייעוץ לאף אחד למעט בן זוגך.
מותר לך לבקש מידע בנוגע לכללי המשחק ,מרחקים ומיקום מכשולים ,מוט הדגל
וכדומה( .כלל )8-1
* אל תשחק חבטות אימון במהלך משחק גומה( .כלל )7-2
בסיום סיבובך:
* במשחק גומות דאג שתוצאת המפגש תירשם.
* במשחק חבטות וודא כי כרטיס התוצאות שלך מולא כהלכה והגש אותו מוקדם ככל
האפשר( .כלל )6-6

כללי המשחק
חבטה ממשטח הטי (כלל )11
שחק את חבטת הפתיחה שלך בין סימני משטח הטי ולא מעבר להם.
מותר לך לשחק את חבטת הפתיחה שלך ממרחק של עד שני אורכי מחבט מאחורי הקו
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הקדמי של סימני משטח הטי.
אם תשחק את חבטת הפתיחה שלך מכל מקום שמחוץ לשטח זה ,אזי במשחק גומות אין
כל עונש ,אולם יריבך רשאי לדרוש שתשחק את חבטתך מחדש; במשחק גומות מוטל עליך
עונש של  2חבטות עונשין ,ועליך לתקן את השגיאה על ידי משחק מתוך השטח הנכון.
המשחק בכדור (כללים  14 ,13 ,12ו)15 -
אם אתה סבור שהכדור הוא שלך אולם אינך מסוגל לראות את סימן הזיהוי שלך ,מותר לך,
אם רשות מהרשם או היריב שלך ,לסמן ולהרים את הכדור כדי לזהות אותו( .כלל )12-2
שחק את הכדור כפי שהוא מונח .אסור לך לשפר את תנוחת הכדור ,שטח מרחב העמידה
או התנופה העתידית שלך או קו המשחק שלך ,על ידי הזזת ,כפיפת או שבירת כל עצם
צומח או קבוע ,למעט תוך כדי תפישת עמדתך באופן סביר והוגן או תוך כדי ביצוע
תנופתך .אל תשפר את תנוחת הכדור שלך על ידי דחיסת דבר כלשהו( .כלל )13-2
במקרה וכדורך מונח בבונקר או במכשול מים ,אסור לך לגעת בקרקע בכל סוג של
מכשול כנ”ל ,או לגעת במים שבמכשול מים ,לא באמצעות ידך ולא באמצעות מחבטך
לפני תנופתך הקדמית .וכן אסור לך להזיז מטרדים לא מעוגנים( .כלל )13-4
עליך לבצע תנופת המחבט תוך כדי חבטה בכדור .אסור בהחלט לדחוף ,לגרף או
להרים את הכדור כלפי מעלה ללא תנופה אחורנית של המחבט( .כלל )14-1
אם תשחק כדור לא נכון ,אזי במשחק גומות אתה מפסיד את הגומה; במשחק חבטות
מוטל עליך עונש של שתי חבטות עונשין ולאחר מכן עליך לתקן את המעוות על ידי
משחק בכדור הנכון( .כלל )15-3
על הגרין [מדשאת הפאטינג] (כללים  16ו)17 -
מותר לך לסמן ,להרים ולנקות את כדורך כאשר הוא מונח על הגרין; יש להחזיר אותו
תמיד למקום המדויק( .כלל 16-1ב’)
מותר לך לתקן נקבי נחיתת כדורים ופקקי גומות ישנים ,אך לא כל נזק אחר ,כגון סימנים
שנגרמו על ידי נעליים( .כלל  16-1ג’)
כאשר אתה מבצע חבטה על משטח הגרין יש לדאוג כי מוט הדגל הוצא או שמשהו
מחזיק בו .מותר גם להוציא את מוט הדגל או לדאוג שמשהו יחזיק בו כאשר הכדור מונח
מחוץ לגרין( .כלל )17

מדריך מהיר לכללי משחק הגולף
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כדור במנוחה מוזז (כלל )18
בדרך כלל ,כאשר הכדור נמצא במשחק ,אם אתה גורם לכך שכדורך יזוז ,או אתה מרים
אותו כשהדבר אינו מותר או אם הכדור זז לאחר שתפשת את עמדת החבטה שלך,
יש להוסיף חבטת עונשין אחת וחובה להחזיר את כדורך למקומו המקורי .ואולם ראה
הסייגים לכלל 18-2א’( .כלל )18-2
אם משהו אחר מזיז את כדורך כשהוא במנוחה או אם הכדור יוזז על ידי כדור אחר ,עליך
להחזיר אותו למקומו ללא כל עונש עליך.
כדור בתנועה מוסט או נעצר (כלל )19
אם כדור שנחבט על ידך יוסט או ייעצר על ידך ,בן זוגך ,נושא הכלים שלך או ציודך,
עליך להוסיף חבטת עונשין אחת והכדור ישוחק כפי שהוא מונח( .כלל )19-2
אם כדור שנחבט על ידך יוסט או ייעצר על ידי כדור אחר שבמנוחה ,אין כל עונש והכדור
ישוחק כפי שהוא מונח ,למעט במשחק חבטות בו מוטלות עליך  2חבטות עונשין במקרה
והכדור שלך והכדור האחר היו על הגרין לפני ששחקת( .כלל 19-5א’)
הרמת ,הפלת והנחת הכדור (כלל )20
לפני שמרימים כדור לגביו קיימת חובה להחזירו למקום לאחר מכן (לדוגמא כאשר הכדור
מורם בגרין כדי לנקות אותו) ,חובה לסמן את מיקום הכדור( .כלל )20-1
כאשר הכדור מורם על מנת להפילו או להניחו במיקום אחר (לדוגמא הפלה בתוך מרחק
של שני אורכי מחבט על פי הכלל בדבר כדור בלתי שחיק) ,אין כל חובה לסמן את
מיקומו ,למרות שמומלץ כי תעשה כן .כאשר מפילים כדור יש לעמוד ישר ,להחזיק את
הכדור בגובה הכתפיים ובמרחק זרוע ישרה ולתת לו ליפול.
כדור שהופל חייב להיות מופל שנית אם הוא מתגלגל למקום בו קיימת הפרעה מהתנאים
שמהם לוקחים הקלה ללא עונש (לדוגמא מחסום נייח) ,או במקרה והוא מגיע למנוחה
במרחק יותר משני אורכי מחבט מהנקודה ממנה הופל ,או אם מגיע למנוחה קרוב יותר
לגומה ממקומו המקורי ,נקודת ההקלה הקרובה ביותר או הנקודה בה חצה הכדור
לאחרונה את שולי מכשול מים.
בסך הכל יש  9מצבים שבהם קיימת חובה להפיל מחדש כדור שהופל ואלה מכוסים
על ידי כלל 20-2ג’ .אם כדור שהופל שנית מתגלגל לתוך כל אחד ממצבים אלה ,אזי
זכותך להניח אותו במקום בו פגע לראשונה במגרש כאשר הופל שנית( .כלל 20-2ג’)
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כדור מפריע או מסייע למשחק (כלל )22
אתה רשאי להרים את כדורך או לדרוש שכל כדור אחר יורם אם אתה סבור כי הכדור
עשוי לסייע לשחקן אחר.
אסור לך להסכים להשאיר כדור במקומו כדי שאותו כדור יסייע לשחקן אחר.
זכותך לבקש כי כדור כלשהו יורם אם הוא עלול להפריע למשחקך.
אסור לנקות כדור אשר מורם בשל העובדה שהוא מסייע או מפריע למשחק ,אלא אם
הכדור מורם מגרין.
מטרדים לא מעוגנים (כלל )23
אתה רשאי להסיר מטרד לא מעוגן (כלומר חפצים טבעיים לא מחוברים כגון אבנים,
עלים שנשרו ,זמורות ,חוטרים מתים) אלא אם המטרד הלא מעוגן וכדורך נמצאים
באותו מכשול .במקרה ואתה מסיר מטרד לא מעוגן והדבר גורם לכדורך לזוז ,חובה
להחזיר את הכדור למקומו ו(-אלא אם כדורך היה על הגרין) מוטלת עליך חבטת עונשין
אחת( .כלל )23-1
מחסומים ניידים (כלל )24-1
מחסומים ניידים (דהיינו חפצים מלאכותיים הניתנים להזזה ,כגון מגרפות ,פחי שתיה,
וכדומה) הנמצאים בכל מקום שהוא ניתן להזיז ללא כל עונש .במקרה והכדור זז
כתוצאה מכך יש להחזירו למקומו וזאת ללא כל עונש.
אם הכדור מונח על מחסום נייד ,ניתן להרים את הכדור ,להסיר את המחסום ולהפיל
את הכדור ללא עונש בנקודה שהיא מיד מתחת למקום בו היה הכדור מונח על
המחסום ,מלבד בגרין בו יש להניח את הכדור בנקודה כנ”ל.
מחסומים נייחים ותנאי קרקע חריגים (כללים  24-2ו)25-1 -
מחסום נייח הינו חפץ מלאכותי קבוע ,כגון בניין או דרך בעלת משטח מלאכותי (אולם
יש לבדוק את הכללים המקומיים לגבי מעמדם של דרכים ושבילים).
תנאי קרקע חריגים הינם מים ארעיים ,שטח בתיקון או חור ,ערימה או מסלול שנעשה
על ידי בעל חיים חופר ,זוחל או על ידי ציפור.
מלבד כאשר הכדור מונח במכשול מים ,הקלה ללא עונש ניתנת ממחסומים נייחים
וכן מתנאי קרקע חריגים כאשר אותם תנאים מפריעים פיזית לתנוחת כדור ,לעמדתך
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או לתנופתך .מותר לך להרים את הכדור ולהפילו בתור מרחב של אורך מחבט אחד
מ”נקודת ההקלה הקרובה ביותר” (ראה הגדרת “נקודת ההקלה הקרובה”) ,אולם לא
קרוב יותר לגומה מאשר נקודת ההקלה הקרובה ביותר (ראה תרשים למטה) .אם הכדור
מונח על הגרין ,אזי הוא יונח בנקודת ההקלה הקרובה ביותר.
אין כל הקלה בגין הפרעה לקו המשחק שלך אלא אם כדורך וכן התנאי הנ”ל הינם על
הגרין.
בתור אופציה נוספת ,כאשר הכדור מונח בבונקר ,זכותך לקבל הקלה מהתנאים במקום
שמאחורי הבונקר וזאת תוך הטלת חבטת עונשין אחת.
התרשים מלמטה מדגים את המונח “נקודת הקלה הקרובה ביותר” לגבי כללים 24-2
ו 25-1 -במקרה של שחקן ימני:

כביש/שביל או
שטח בתיקון

 =B1מיקום הכדור בכביש/שביל ,בשטח בתיקון ,וכו'
 =P1נקודת הקלה הקרובה ביותר
 =P1-A-Aשטח מוצלל שבו יש להפיל את הכדור ,רדיוס של אורך מחבט אחד מ,P1-
שנמדד עם מחבט כלשהו
 =B2מיקום הכדור על כביש/שביל ,בשטח תקין ,וכדומה
= עמדה רעיונית הדרושה כדי לשחק מהנקודה  P2עם אותו מחבט שהשחקן היה
מצפה לשחק את החבטה
 =P2נקודת הקלה הקרובה ביותר
 =P2-C-Cשטח מוצלל שבו יש להפיל את הכדור ,רדיוס של אורך מחבט אחד מ,P2-
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מכשולי מים (כלל )26
אם כדורך מונח במכשול מים (יתדות ו/או קווים בצבע צהוב) אתה רשאי לשחק את
הכדור כפי שהוא מונח ,או תוך הטלת חבטת עונשין אחת:
* לשחק כדור מהמקום ממנו חבטת את הכדור לתוך המכשול ,או
* להפיל כדור מרחק כלשהו מאחורי מכשול המים במקום היוצר קו ישר בין הנקודה
בשולי מכשול המים בה חצה הכדור לאחרונה לבין הגומה.
אם כדורך מונח במכשול מים צדדי (יתדות ו/או קווים בצבע אדום) ,אזי בנוסף לאופציות
בגין כדור שבמכשול מים (ראה לעיל) ,הינך רשאי ,תוך הטלת חבטת עונשין אחת,
להפיל כדור מרחק שני אורכי מחבט ,ולא קרוב יותר לגומה מ:-
* הנקודה בה חצה הכדור לאחרונה את שולי המכשול ,או
* נקודה שבצד השני של מכשול המים שהוא אותו מרחק מהגומה כמו הנקודה בה חצה
הכדור לאחרונה את שולי המכשול.
כדור אבוד או מחוץ לתחום; כדור מותנה (כלל )27
בדוק את הכללים המקומיים שעל גב כרטיס התוצאות כדי לזהות את גבולות המגרש.
אם כדורך אבד מחוץ למכשול מים או שטח שמחוץ לתחום ,חובה עליך לשחק כדור
אחר מאותה נקודה ממנה שוחקה החבטה האחרונה ,וזאת תוך הטלת חבטת עונשין
אחת  -זאת אומרת ,חבטה וכן מרחק.
זמן חיפוש כדור מוגבל ל 5-דקות ,ולאחר מכן אם הכדור לא נמצא או זוהה ,הוא נחשב
כאבוד.
אם לאחר ששיחקת חבטה אתה סבור שכדורך עלול להיות אבוד מחוץ למכשול מים
או שהוא יצא מחוץ לתחום ,מוטב שתשחק “כדור מותנה” .עליך להצהיר כי זהו כדור
מותנה ועליך לשחקו לפני שאתה מתקדם כדי לחפש את הכדור המקורי.
אם מסתבר כי הכדור המקורי אבד (למעט במכשול מים) או יצא מחוץ לתחום ,עליך
להמשיך עם הכדור המותנה ,תוך הטלת חבטת עונשין אחת .אם הכדור המקורי נמצא
בתוך המגרש ,עליך להמשיך לשחק את הגומה עם אותו כדור מקורי ,וחובה להפסיק
לשחק עם הכדור המותנה.
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כדור בלתי שחיק (כלל )28
אם כדורך במכשול מים ,אזי הכלל בנוגע לכדור בלתי שחיק אינו חל ועליך לנהוג
בהתאם לכלל בנוגע למכשולי מים אם אתה נוטל הקלה.
בכל מקום אחר במגרש ,אם אתה סבור שכדורך בלתי שחיק ,אתה רשאי ,תוך הטלת
חבטת עונשין אחת:
* לשחק כדור אחר מאותו מקום ממנו שוחקה החבטה האחרונה ,או
* להפיל כדור כל מרחק מאחורי הנקודה בה היה הכדור מונח וזאת במקום היוצר קו
ישר בין הגומה ,הנקודה בה היה הכדור מונח והנקודה בה הכדור מופל ,או
* להפיל כדור תוך מרחק של שני אורכי מחבט מהנקודה בה הכדור מונח ,אולם לא
קרוב יותר לגומה.
במקרה וכדורך מונח בבונקר אתה רשאי לנהוג באופן כמפורט לעיל ,אלא שאם אתה
מפיל על קו שמאחורי הכדור או בתוך מרחק של שני אורכי מחבט ,חובה עליך להפיל
את הכדור בתוך הבונקר.
אתיקה ,כללי התנהגות מקובלים
אם עוד לא עשית כן ,מוטב שתקרא גם את פרק העתיקה (כללי ההתנהגות במגרש) -
אלה אינם כללים נוספים בתור שכאלה ,אלא מדריך מעשי לעזור לך לעבור את המגרש
בבטיחות ,בזמן סביר ,תוך גילוי התחשבות לאחרים ותוך שמירה על מצב המגרש.
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פרק  - 1נוהג; כללי התנהגות במגרש
מבוא
פרק זה כולל קווים מנחים לאופן בו ישוחק משחק הגולף .אם מקיימים אותם כל
שחקני גולף ייהנו הנאה מירבית מהמשחק .הערך העליון בהתנהגות במגרש הגולף הוא
התחשבות בכל עת באחרים הנמצאים במגרש.

רוח משחק הגולף
בשונה מרוב ענפי ספורט אחרים ,משחק הגולף משוחק בדרך כלל ללא פיקוחו של
שופט משחק או מפקח אחר .משחק הגולף בנוי על היושרה של היחיד לגלות התחשבות
בשחקנים אחרים ולקיים את כללי הגולף .שומה על כל שחקן להתנהג באופן ממושמע,
תוך הפגנת אדיבות ורוח ספורטיבית בכל עת ,ללא קשר למידת התחרותיות שלו .זוהי
רוח משחק הגולף.

בטיחות
בטרם יבצע חבטה או תנופת אימון ,על השחקן לוודא כי לא עומד כל אדם סמוך אליו
או בכל מקום אחר היוצר סכנה שאותו אדם ייפגע מהמחבט ,הכדור ,או מאבנים ,זרדים
וכיו”ב העשויים לעוף כתוצאה מהחבטה או תנופת האימון.
אסור לחבוט בכדור עד אשר השחקנים שלפניך יצאו מטווח פגיעה.
על השחקנים תמיד להזהיר עובדי תחזוקה במגרש הנמצאים לפניהם או בסביבתם
בטרם ביצוע חבטה העלול לסכן עובדים אלה.
במקרה ושחקן חובט כדור שעלול לפגוע במישהו ,עליו להשמיע מיד אזהרה בצורה
קולנית חזקה .המילה המסורתית במשחק הגולף לשם מתן אזהרה במצבים כאלה היא
“פור” ).(fore
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התחשבות בשחקנים אחרים
מניעת הפרעה או רעש
על שחקנים לגלות בכל עת התחשבות בשחקנים אחרים במגרש ולא להפריע למשחקם
של אחרים על ידי תזוזה ,דיבור או השמעת רעש מיותר.
על שחקנים לוודא כי מכשיר אלקטרוני כלשהו שהם נושאים איתם במגרש לא יפריע
לשחקנים אחרים.
במשטח הטי לא יניח שחקן את כדורו על יתד טי לפני שהגיע תורו לשחק .השחקן בעל
ה”כבוד” ישחק ראשון ממשטח הטי כאמור בכלל .10
שחקנים לא יעמדו קרוב לכדור או מאחוריו שעה ששחקן תופס עמדה או מבצע חבטה.
על הגרין (מדשאת הפאטינג)
בגרין לא יעמדו ולא ידרכו שחקנים על קו הפאט של שחקן אחר ,ובעת שהוא מבצע
חבטת פאט לא יטילו צל על קו הפאט שלו.
שחקנים יישארו על או ליד הגרין עד אשר כל השחקנים בקבוצת המשחק שלהם סיימו
את הגומה.
רישום תוצאות
במשחק חבטות שחקן המשמש רשם של שחקן אחר יברר ,במידת הצורך ,בדרך למשטח
הטי הבא ,מה היתה התוצאה של השחקן בגומה שהסתיימה ,וירשמה.

קצב המשחק
שחק בקצב סביר ושמור על מקומך ביחס לקבוצות אחרות
לטובת כולם ,ישחקו השחקנים ללא עיכוב מיוחד .הועדה רשאית לקבוע קווים מנחים לגבי
קצב המשחק .כל השחקנים חייבים לקיים אחר אותן הנחיות.
אחריותה של כל קבוצת משחק לשמור על מקומה ביחס לקבוצת המשחק שלפניה .אם
קבוצת משחק מפגרת כדי גומה שלמה אחרי קבוצת המשחק שלפניה ומעכבת את הקבוצה
שמאחוריה ,עליה להזמין את הקבוצה העוקבת אחריה לעבור אותה ,ללא קשר למספר
השחקנים המרכיבים את הקבוצה העוקבת .כאשר קבוצת משחק לא מפגרת אחרי קבוצת
המשחק שלפניה בגומה שלמה ,אולם ברור שהקבוצה שמאחוריה מסוגלת לשחק מהר
יותר ,אזי מוטב שאותה קבוצה תזמין את קבוצת המשחק המהירה יותר לעבור אותם.
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היה מוכן לשחק
שחקנים יהיו מוכנים לשחק ברגע שתורם מגיע .כאשר השחקנים משחקים על או ליד
הגרין עליהם להשאיר את תיקי הגולף שלהם או עגלותיהם במקום שיאפשר עזיבה
מהירה מהגרין לכיוון משטח הטי הבא .לאחר שסיימו לשחק גומה ,על כל השחקנים
בקבוצת המשחק לפנות מיד את הגרין.
כדור אבוד
אם שחקן סבור שכדורו אבד מחוץ למכשול מים או מחוץ לתחום ,עליו לשחק כדור
מותנה על מנת לחסוך בזמן.
ברגע שנהיה ברור כי הכדור לא יימצא במהרה ,על שחקנים המחפשים כדור להזמין את
אלה המשחקים בקבוצת המשחק אחריהם לעבור .אין לחפש  5דקות עד שמזמינים את
הקבוצה העוקבת לעבור .אסור להמשיך במשחק עד ששחקני הקבוצה שעברה כבר
יצאו מטווח החבטה האפשרי.
עדיפות במגרש
אלא אם נקבע אחרת על ידי הועדה ,עדיפות במגרש נקבעת לפי קצב המשחק של
קבוצה .קבוצת משחק כלשהי המשחקת סיבוב שלם רשאית לעבור קבוצה המשחקת
סיבוב קצר יותר .המונח “קבוצת משחק” או “קבוצה” כולל שחקן בודד.

שמירת המגרש
בונקרים
לפני שייצא מבונקר ,על השחקן למלא ולהחליק בקפידה את כל החורים והעקבות
שנעשו על ידו וכן חורים או עקבות בקירבה אשר נעשו על ידי אחרים .אם מגרפה
נמצאת בקירבה סבירה לבונקר יש להשתמש בה לצורך זה.
החזרת פיסות דשא; תיקון נחיתת הכדור ונזק שנגרם על ידי נעלים
במהלך המשחק ידאג כל שחקן להחזרת כל פיסת הדשא שנחתכה או שהוצאה על ידו,
וכן ידחוף מיד את הדשא כלפי מטה כדי ליצור מגע עם האדמה שמתחתיו .כמו כן ידאג
לכך שנזק כלשהו שנגרם לגרין על ידי נחיתת כדורים (בין אם נגרם על ידי השחקן עצמו
ובין אם לאו) יתוקן בקפידה.
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נזק לגרין אשר נגרם על ידי נעלים יש לתקן רק לאחר סיום משחק הגומה.
מניעת נזק מיותר
על השחקנים להימנע מגרימת נזק למגרש ,במיוחד למשטחי הטי ,על ידי הוצאת פיסות
דשא מהאדמה תוך כדי בביצוע תנופת אימון ,או על ידי חבטת האדמה עם מחבט ,אם
מתוך רוגז ואם מכל סיבה אחרת.
בעת הנחת תיקי-הגולף שלהם ובהוצאת מוט הדגל והנחתו מחוץ לגומה ,על השחקנים
לוודא שלא ייגרם לגרין כל נזק.
על מנת למנוע נזק לגומה אסור לשחקנים או נושאי הכלים שלהם לעמוד קרוב מידי
לגומה עצמה ,ועליהם לנהוג בזהירות בטיפולם במוט הדגל ובהוצאת כדור מהגומה .אין
לחלץ את הכדור מהגומה באמצעות ראש מחבט.
אסור לשחקנים להישען על מחבטיהם בהיותם על הגרין ,ובמיוחד תוך כדי חילוץ הכדור
מהגומה.
יש להחזיר את מוט הדגל לתוך הגומה בצורה נאותה לפני שהשחקנים יורדים מהגרין.
יש למלא בקפדנות אחר הודעות והוראות מקומיות באשר לתנועת עגלות גולף ומכוניות גולף.

סוף דבר; עונשים בגין הפרות
אם שחקני גולף יקיימו אחר הקווים המנחים הכלולים בפרק זה הדבר יועיל להנאתם של
כל אלה הנוטלים חלק במשחק הגולף.
אם שחקן מפר באופן עקבי את הקווים המנחים האלה במהלך סיבוב גולף או במשך
תקופה ממושכת לרעתם של אחרים ,מומלץ שהועדה תשקול נקיטת הליכי משמעת
נגדו .נקיטת פעולה כזו תכלול ,לדוגמא ,השעית השחקן הנוגע בדבר מלשחק במגרש
במשך תקופה מסוימת או מלהשתתף במספר מסוים של תחרויות .הנהגת דרכי ענישה
אלה נחשבת מוצדקת לשם שמירת האינטרסים של רוב שחקני הגולף החפצים לשחק
בהתאם לקווים מנחים אלה.
במקרה של הפרת כללי ההתנהגות חמורה הועדה רשאית לפסול שחקן על פי כלל .33-7
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פרק  - 2הגדרות
ההגדרות מופיעות לפי סדר האלף-בית האנגלי ,ואילו בכללים עצמם מונחים מוגדרים
שהבנתם עשויה להיות חשובה לשם יישום הכללים מודפסים באותיות משופעות.

תנאי קרקע חריגים
()ABNORMAL GROUND CONDITIONS
“תנאי קרקע חריגים” הם כל מים ארעיים ,שטח בתיקון או חור ,ערמה או מסלול במגרש
שנעשה על ידי בעל חיים חופר ,זוחל או ציפור.
		
עמדת חבטה
()ADDRESSING THE BALL
שחקן תפש “עמדת חבטה” כאשר תפש את עמדתו וכן קירקע את מחבטו ,אולם כאשר מדובר
במשחק מתוך מכשול נחשב השחקן כתפש “עמדת חבטה” כאשר תפש עמדתו בלבד.
()ADVICE
						
		
יעוץ
“יעוץ” הינו כל עיצה או הצעה אשר אמורה להשפיע על שחקן בקובעו את צורת משחקו,
בחירת מחבטו ,או שיטת ביצוע חבטתו.
מידע לגבי כללי המשחק ,מרחק או עניינים שהם נחלת הכלל ,כגון מיקום מכשולים או מיקום
מוט הדגל בגרין ,אינו נחשב ייעוץ.

כדור נחשב כזז

()BALL DEEMED TO MOVE

ראה “זז או הוזז” .

כדור מוכנס

()BALL HOLED

ראה “מוכנס”

כדור שאבד

			

()LOST BALL

ראה “כדור אבוד”
				
כדור שבמשחק
()BALL IN PLAY
כדור הינו “במשחק” ברגע ששחקן ניסה לחבוט בו ממשטח הטי .הכדור נישאר במשחק כל
עוד לא הוכנס לגומה ,מלבד כאשר יצא מחוץ לתחום ,אבד או הורם ,או כדור אחר שהוחלף
תחתיו ,בין אם הוחלף כדין ובין אם לאו; כדור שהוחלף כאמור לעיל הופך להיות הכדור
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שבמשחק.
במקרה וכדור שוחק מנקודה שמחוץ למשטח הטי בעת ששחקן מתחיל את המשחק
בגומה פלונית ,או תוך נסיון לתקן את טעותו ,אזי הכדור אינו במשחק וכלל  11-4או
כלל  11-5יחול .אחרת ,כדור שבמשחק כולל כדור ששוחק מנקודה מחוץ למשטח הטי
כאשר השחקן בוחר או נדרש לשחק את חבטתו הבאה ממשטח הטי.
חריגה במשחק גומות :כדור שבמשחק כולל כדור ששוחק על ידי השחקן מנקודה
שמחוץ למשטח הטי בעת שהוא מתחיל את המשחק בגומה פלונית אם יריבו לא דורש
כי החבטה תבוטל בהתאם לכלל 11-4א’.
כדור הטוב				
ראה “צורות משחק גומות”.

()BEST-BALL

()BUNKER
							
בונקר
“בונקר” הינו מכשול המורכב משטח מעובד ,לעיתים בצורת מכתש ,שממנו הוצא הדשא
או האדמה ,והוחלף בחול או כיוצא בזה.
שטח מכוסה דשא בשולי הבונקר או בתוכו (לרבות הדופן הקדמי הבנוי שלו בין אם
מכוסה דשא או אדמה) אינו נחשב כחלק מהבונקר .דופן או שפת הבונקר שאינו מכוסה
דשא נחשב חלק מהבונקר .שולי בונקר נחשבים כמתמשכים באופן אנכי כלפי מטה ,אך
לא כלפי מעלה.
כדור מונח בבונקר כאשר הוא מונח בתוך הבונקר או כל חלק ממנו נוגע בבונקר.
)(BURROWING ANIMAL
		
בעל חיים חופר
בעל חיים החופר הוא בעל חיים (למעט תולעת ,חרקים וכיוצא באלה) אשר חופר חור
למשכנו או כמחסה ,כגון ארנבת ,חפרפרת ,נמייה ,דקיקית או לטאה.
הערה :חור שנחפר על ידי בעל חיים לא חופר ,כגון כלב ,אינו מהווה תנאי קרקע
חריגים אלא אם סומן או הוכרז שטח בתיקון.
()CADDIE
					
נושא כלים
“נושא כלים” הוא אדם אשר מסייע לשחקן בהתאם לכללים דבר שיכול לכלול נשיאת
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מחבטי השחקן במהלך המשחק או הטיפול בהם.
כאשר נושא כלים אחד מועסק על ידי יותר משחקן אחד ,הוא תמיד נחשב לנושא
הכלים של השחקן המעסיק אותו במשותף שכדורו (או כדורו של בן-זוגו) כרוך בעניין,
והציוד הנישא על ידו נחשב כציודו של אותו השחקן ,מלבד כאשר נושא הכלים פועל
לפי הוראותיו המפורשות של שחקן אחר (או בן-זוגו של שחקן אחר) המעסיק את נושא
הכלים במשותף ,או אז נחשב כנושא כלים של אותו שחקן אחר.
()CASUAL WATER
		
מים ארעיים
“מים ארעיים” הם כל הצטברות ארעית של מים במגרש שאינה בתוך מכשול מים ואשר ניתן
להבחין בה לפני או אחרי שהשחקן תופס את עמדתו .שלג וקרח טבעי למעט קרה ,הינם מים
ארעיים או מטרדים לא מעוגנים ,לפי בחירתו של השחקן .קרח מלאכותי נחשב כמחסום.
טל וקרה אינם נחשבים מים ארעיים .כדור מונח במים ארעיים כאשר הוא מונח בתוך מים
ארעיים או כל חלק ממנו נוגע במים הארעיים.

()COMMITTEE
							
ועדה
“הועדה” הינה ועדה שאחראית לניהול התחרות ,או אם בקשר לעניין אשר מתעורר שלא
במסגרת תחרות ,הינה הועדה הממונה על המגרש.
()COMPETITOR
						
מתחרה
“מתחרה” הינו שחקן בתחרות חבטות“ .עמית” הוא כל אדם עמו משחק המתחרה
בצוותא .אף אחד מהם אינו בן-זוגו של השני.
במשחק חבטות ברביעיות ,כאשר ההקשר מתיר זאת ,המונח “מתחרה” או “עמית”
ייראה ככולל גם את בן-זוגו.

()COURSE
							
מגרש
המגרש הינו מלוא השטח שבמסגרת גבולות כלשהם שנקבעו על ידי הועדה( .ראה כלל .)33-2

()EQUIPMENT
								
ציוד
“ציוד” הינו כל דבר בשימוש ,לבוש על ידי או מובל על ידי השחקן או כל דבר המובל עבור
השחקן על ידי בן-זוגו או נושא הכלים של כל אחד מהם ,למעט כדור כלשהו ששיחק
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בגומה המשוחקת ,ולמעט כל פריט קטן ,כגון יתד טי או מטבע ,כאשר משתמשים בו
לשם סימון מיקומו של כדור או מידות השטח המותר לשם הפלת הכדור .ציוד כולל גם
עגלת גולף ,בין אם ממונעת ובין אם לאו.
הערה  :1כדור ששוחק בגומה המשוחקת הופך להיות ציוד אם הכדור הורם ולא הוחזר
למשחק.
הערה  :2במקרה ויותר משני שחקנים מתחלקים בשימוש בעגלת גולף ,העגלה וכל דבר
שבתוכה נחשבים ציוד של אחד מהשחקנים המתחלקים בשימוש בעגלה.
אם אחד השחקנים (או בן-זוגו של אחד השחקנים) המתחלקים בשימוש בעגלה מזיז
אותה ,אזי העגלה וכל דבר שבתוכה נחשבים הציוד של אותו שחקן .בכל מקרה אחר
העגלה וכל דבר שבתוכה נחשבים ציודו של השחקן המתחלק בשימוש בה שכדורו (או
כדורו של בן זוגו) כרוך בענין.
						
עמית
ראה “מתחרה”.

()FELLOW COMPETITOR

מוט הדגל 				
()FLAGSTICK
“מוט הדגל“ הינו חפץ ישר עם או בלי אריג או חומר אחר הקשור אליו ,הממוקם במרכז
הגומה כדי לסמן את מיקומה על מוט הדגל להיות עגול בחתכו הרוחבי .ריפוד או חומר
בולם זעזועים אשר עלול להשפיע בצורה ניכרת על תנועת הכדור אסור בהחלט.
				
סייר כדורים קידמי
()FORECADDIE
“סייר כדורים קידמי” הוא אדם שמועסק על ידי הועדה ותפקידו להראות לשחקנים מיקום
הכדורים שלהם במהלך המשחק .הוא נחשב גורם חיצוני.

צורות משחק גומות

יחידים :מפגש תחרותי (להלן“ :מפגש”) שבו שחקן אחד משחק נגד שחקן אחר.
שלשות שני כדורים ( :)THREESOMEמפגש שבו שחקן אחד משחק נגד שני שחקנים
אחרים ,וכל צד משחק כדור אחד.
רביעיות שני כדורים ( :)FOURSOMEמפגש שבו שני שחקנים משחקים נגד שני שחקנים
אחרים וכל צד משחק כדור אחד.
שלישיה ( :)THREEBALLתחרות לפי משחק גומות שבה משחקים שלושה שחקנים ,כל
אחד נגד יריביו ,כאשר כל אחד מהם משחק את כדורו הוא .כל שחקן משחק שני מפגשים
נפרדים.
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“הכדור הטוב” ( :)BEST-BALLמשחק בו משחק שחקן אחד נגד התוצאה הטובה בכל
גומה מבין שניים או שלושה שחקנים אחרים.
רביעיה ( :)FOUR-BALLמפגש בו משחקים שני שחקנים לפי התוצאה הטובה שלהם בכל
גומה נגד שני שחקנים אחרים לפי התוצאה הטובה בכל גומה של שני השחקנים האחרים.

צורות משחק חבטות

יחידים :תחרות בה כל מתחרה משחק בתור יחיד.
רביעיות שני כדורים ( :)FOURSOMEתחרות בה שני מתחרים משחקים כבני זוג ומשחקים
כדור אחד.
רביעיות ( :)FOUR-BALLתחרות בה משחקים שני שחקנים בתור בני זוג ,כאשר כל אחד
משחק את כדורו הוא .התוצאה הנמוכה של בני הזוג היא התוצאה בגין הגומה .אם אחד
מבני הזוג לא מסיים את המשחק בגומה כלשהי ,אין כל עונש.
הערה :לגבי תחרויות תקן וסטייבלפורד ,ראה כלל .32-1
					
רביעיה
ראה “צורות משחק גומות” וכן ראה “צורות משחק חבטות”.

()FOUR-BALL

		
רביעיות שני כדורים
ראה “צורות משחק גומות” וכן ראה “צורות משחק חבטות”.

()FOURSOME

()GROUND UNDER REPAIR( )G.U.R.
שטח בתיקון
“שטח בתיקון” הינו כל חלק במגרש המסומן ככזה בהתאם להוראות הועדה או שהוכרז
ככזה על ידי נציגה המוסמך .כל אדמה וכל דשא ,שיח ,עץ או כל דבר הצומח בגבולות
השטח בתיקון מהווים חלק מהשטח בתיקון .שטח בתיקון כולל חומרים שנאספו על ידי
מנהל התחזוקה (הגנן הראשי) בערימות לשם הסרתם וכן בור שנחפר על ידו ,אף אם לא
סומנו ככזה .גזמי דשא וחומרים אחרים שננטשו במגרש ללא כוונה לסלקם משם אינם
מהווים שטח בתיקון אלא אם סומנו בכך.
כאשר שולי שטח בתיקון מוגדרים על ידי יתדות ,היתדות נחשבות חלק מהשטח בתיקון,
ושולי השטח בתיקון מוגדרים על ידי הנקודות החיצוניות הקרובות ביותר של היתדות
במפלס הקרקע .במקרה והן יתדות והן קווים משמשים כדי לציין שטח בתיקון ,היתדות
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מזהות את השטח בתיקון ואילו הקווים מגדירים את שולי השטח בתיקון .כאשר שולי שטח
בתיקון מוגדרים על ידי קו על הקרקע ,הקו עצמו נמצא בתוך השטח בתיקון.
שולי השטח בתיקון נחשבים כמתארכים באופן אנכי כלפי מטה ,אך לא כלפי מעלה.
כדור מונח בשטח בתיקון כאשר הוא מונח בתוך ,או כל חלק ממנו נוגע ,בשטח בתיקון.
יתדות המשמשות לשם הגדרת שולי שטח בתיקון או לזהות שטח בתיקון מהווים
מחסומים.
הערה :הועדה רשאית לקבוע כלל מקומי האוסר על משחק מתוך שטח בתיקון או מאזור
רגיש מבחינת איכות הסביבה אשר הוגדר שטח בתיקון.
			
מכשולים
“מכשול” הינו כל בונקראו מכשול מים.

()HAZARDS

()HOLE
גומה			 		
“הגומה” תהיה בקוטר של  108מ”מ ( 41/4אינץ’) ולפחות  101.6מ”מ ( 4אינץ’) בעומק .אם
משתמשים בה בבטנה ,תוכנס הבטנה לפחות  25.4מ”מ ( 1אינץ’) מתחת למשטח הגרין,
אלא אם אופי האדמה מונע זאת מבחינה מעשית .קוטרה החיצוני לא יעלה על  108מ”מ
( 41/4אינץ’).
()HOLE
					
מוכנס
כדור “מוכנס” או “הוכנס” כאשר הינו מונח במנוחה בתוך היקף הגומה וכל כולו נמצא
מתחת למפלס שפת הגומה.
כבוד			 		
השחקן בעל הזכות לשחק ראשון ממשטח הטי מכונה בעל “הכבוד”.

()HONOR

()LATERAL WATER HAZARD
		
מכשול מים צדדי
מכשול מים צדדי הינו מכשול מים או אותו חלק ממכשול מים שבשל מיקומו לא ניתן ,או
שנקבע על ידי הועדה כבלתי מעשי ,להפיל כדור מאחורי מכשול המים בהתאם לכלל
26-1ב’ .כל אדמה ומים שבתוך שולי מכשול מים צדדי מהווים חלק ממכשול המים
הצדדי.
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כאשר שולי מכשול מים צדדי מוגדרים על ידי יתדות ,היתדות נחשבות בתוך מכשול המים
הצדדי ,ושולי מכשול המים הצדדי מוגדרים על ידי הנקודות החיצוניות הקרובות ביותר
של היתדות במפלס הקרקע .במקרה והן יתדות והן קווים משמשים כדי לציין מכשול מים
צדדי ,היתדות מזהות את מכשול המים הצדדי ואילו הקווים מגדירים את שולי מכשול
המים הצדדי .כאשר שולי מכשול מים צדדי מוגדרים על ידי קו על הקרקע ,הקו עצמו
נמצא בתוך מכשול המים הצדדי .שולי מכשול מים צדדי נחשבים כמתארכים באופן אנכי
כלפי מעלה וכן כלפי מטה.
כדור מונח במכשול מים צדדי כאשר הוא מונח במכשול מים צדדי או כל חלק ממנו נוגע
במכשול המים הצדדי.
יתדות המשמשות לשם הגדרת שולי מכשול מים צדדי או לזיהוי מכשול מים צדדי מהווים
מחסומים.
הערה  :1אותו חלק ממכשול מים אשר ייחשב כמכשול מים צדדי יסומן בצורה ברורה .יש
לסמן מכשולי מים צדדיים באמצעות יתדות או קווים בצבע אדום.
הערה  :2הועדה רשאית לקבוע כלל מקומי האוסר על משחק מאזור רגיש מבחינת
איכות הסביבה שהוגדר כמכשול מים צדדי.
הערה  :3הועדה רשאית להגדיר מכשול מים צדדי כמכשול מים.
()LINE OF PLAY
				
“קו המשחק”
“קו המשחק” הוא הכיוון ששחקן מבקש שכדורו יעוף בו לאחר חבטה ,בתוספת מרחק
סביר משני צדדי הכיוון המיועד .קו המשחק מתארך כלפי מעלה בזווית של  90מעלות
מהקרקע ,אך אינו מתארך מעבר לגומה.
()LINE OF PUTT
			
“קו הפאט”
“קו הפאט” הוא הכיוון ששחקן מבקש שכדורו ינוע לאחר חבטה בגרין .למעט בהקשר
לכלל 16-1ה’ ,קו הפאט כולל מרחק סביר משני צדדי הקו המיועד .קו הפאט אינו
מתארך מעבר לגומה.
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מטרדים לא מעוגנים
“מטרדים לא מעוגנים” הינם עצמים טבעיים ,לרבות:
• אבנים ,עלים ,זמורות ,חוטרים ,ענפים וכדומה,
• גללי בעלי חיים ,וכן
• תולעים וחרקים וכדומה ותלולית או ערמה שנוצרה על ידם.

()LOOSE IMPEDIMENTS

ובלבד שהם אינם:
• מעוגנים דרך קבע או צומחים,
• צמודים לקרקע בחוזקה ,או
• דבוקים לכדור.
חול ואדמה רפה נחשבים כמטרדים לא מעוגנים בגרין ,אך לא במקומות אחרים
במגרש.
שלג וקרח טבעי ,למעט קרה ,הינם מים ארעיים או מטרדים לא מעוגנים ,לפי בחירת השחקן.
טל וקרה אינם נחשבים כמטרדים לא מעוגנים.
			
כדור אבוד
כדור נחשב כאבוד ,אם:
א .הוא לא נמצא ,או לא זוהה על ידי השחקן ככדור שלו ,בתוך  5דקות לאחר
שהשחקן או הצד שלו או נושא/י הכלים שלו או שלהם החל/ו לחפשו; או
ב .השחקן ביצע חבטה עם בכדור מותנה מנקודה שמעבר למקום בו הכדור המקורי עשוי
להיות או מנקודה קרובה יותר לגומה מאותו מקום (ראה כלל 27-2ב’; או
השחקן הכניס כדור אחר למשחק תוך הטלת עונשין של חבטה ומרחק (ראה
ג.
כלל 27-1א’); או
השחקן הכניס כדור אחר למשחק כיוון שידוע או כמעט ודאי כי הכדור ,שלא
ד.
נמצא ,הוזז על ידי גורם חיצוני (ראה כלל  ,)18-1הינו בתוך מחסום (ראה כלל
 ,)24-3או מונח בתנאי קרקע חריגים (ראה כלל 25-1ג’) או מונח במכשול
מים (ראה כלל  ;)26-1או
השחקן ביצע חבטה בכדור שהוחלף.
ה.
זמן שהוקדש למשחק בכדור הלא נכון אינו נמנה בתקופת חמש הדקות המותרת לחיפוש.
		

()LOST BALL
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()MARKER
		
					
רשם
“רשם” הוא הרושם במשחק חבטות אשר נתמנה על ידי הועדה במטרה לרשום את תוצאת
מתחרה .הוא יכול להיות עמית .הוא אינו שופט משחק.
				
זז או הוזז
()MOVE OR MOVED
כדור נחשב כזז אם הוא יוצא ממקומו ונעצר במנוחה במקום אחר.
()NEAREST POINT OF RELIEF
נקודת הקלה קרובה ביותר
“נקודת הקלה קרובה ביותר” הינה נקודת יחוס לשם קבלת הקלה ,ללא הטלת עונשין,
מהפרעה על ידי מחסום נייח (כלל  ,)24-2תנאי קרקע חריגים (כלל  )25-1או גרין לא
נכון (כלל .)25-3
היא הנקודה במגרש הקרובה ביותר למקום בו מונח הכדור:
( )1שאינה קרובה יותר לגומה ,וכן,
( )2מקום אילו היה הכדור ממוקם שם ,לא היתה ההפרעה קיימת עקב התנאים מהם
מבקשים לקבל הקלה עבור החבטה שהשחקן היה מבצע מהמיקום המקורי
אלמלא קיומם של אותם תנאים באותה נקודה.
הערה :על מנת לקבוע את נקודת ההקלה הקרובה ביותר בצורה מדוייקת ,על השחקן
להשתמש באותו מחבט שבאמצעותו היה מבצע את חבטתו הבאה אלמלא קיומם
של אותם תנאים באותה נקודה ,וזאת כדי להדמות את עמדת החבטה ,כיוון המשחק
והתנופה לחבטה כזאת.
				
משקיף
()OBSERVER
משקיף הוא אדם שנתמנה על ידי הועדה לסייע לשופט משחק לפסוק בשאלות עובדתיות
ולדווח לו על הפרה כלשהי של אחד הכללים .אל למשקיף לטפל במוט הדגל ,לעמוד
לצד הגומה או לסמן את מיקומה ,ולא ירים כדור או יסמן את מיקומו.
מחסומים 				
()OBSTRUCTIONS
“מחסום” הוא כל עצם מלאכותי ,לרבות המשטח המלאכותי של כבישים ושבילים
ושפותיהם וכן קרח מלאכותי ,אולם למעט:
א .עצמים המגדירים שטח מחוץ לתחום ,כגון חומות ,גדרות ,יתדות ומעקות; וכן
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ב .כל חלק מחפץ מלאכותי נייח שנמצא מחוץ לתחום; וכן
ג .כל מבנה שהוכרז על ידי הועדה כחלק בלתי נפרד מהמגרש.
מחסום הינו מחסום נייד אם ניתן להזיזו ללא מאמץ בלתי סביר ,מבלי לעכב את
המשחק יתר על המידה ומבלי לגרום נזק .בכל מקרה אחר הוא מחסום נייח.
הערה :הועדה רשאית לקבוע כלל מקומי המכריז על מחסום נייד כמחסום נייח.
()OUT OF BOUNDS
				
מחוץ לתחום
“מחוץ לתחום” הינו שטח מעבר לגבולות המגרש ,או כל חלק מהמגרש שסומן
כ”-מחוץ לתחום” על ידי הועדה.
כאשר “מחוץ לתחום” מוגדר על ידי יתדות או גדר ,או כשטח שמעבר ליתדות או גדר ,הקו
“מחוץ לתחום” נקבע באמצעות הנקודות הקרובות הפנימיות של היתדות או עמודי הגדר
במפלס הקרקע (למעט תומכי זווית).
כאשר הן יתדות והן קווים משמשים כדי לציין מחוץ לתחום ,היתדות מזהות את מחוץ
לתחום ואילו הקווים מגדירים את מחוץ לתחום .כאשר מחוץ לתחום מוגדר על ידי קו על
הקרקע ,הקו עצמו נמצא מחוץ לתחום .קו המחוץ לתחום מתארך באופן אנכי כלפי
מעלה וכן כלפי מטה.
כדור נמצא מחוץ לתחום כשכולו מונח “מחוץ לתחום” .מותר לשחקן לעמוד מחוץ לתחום
לשם משחק בכדור הנמצא בתחום המגרש.
חפצים המגדירים או המסמנים “מחוץ לתחום” ,כגון חומות ,גדרות ,יתדות ומעקים אינם
מחסומים ונחשבים חפצים קבועים .יתדות אשר מגדירות מחוץ לתחום אינן מחסומים
ונחשבות חפצים קבועים.
הערה  :1יתדות או קווים המגדירים מחוץ לתחום יהיו בצבע לבן.
הערה  :2ועדה רשאית להתקין כלל מקומי המכריז על יתדות המזהות אך אינן מגדירות
מחוץ לתחום כמחסומים ניידים.
()OUTSIDE AGENCY
		
גורם חיצוני
במשחק גומות“ ,גורם חיצוני” הוא גורם כלשהו שאינו חלק מהצד של השחקן או היריב,
נושא כלים של אחד הצדדים ,כדור כלשהו ששוחק על ידי צד מהצדדים בגומה המשוחקת
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או ציוד של כל אחד מהצדדים.
במשחק חבטות ,גורם חיצוני הוא גורם כלשהו מלבד הצד של המתחרה ,נושא הכלים כלשהו
של הצד ,כדור כלשהו ששוחק על ידי הצד בגומה המשוחקת ,או ציוד כלשהו של הצד.
גורם חיצוני כולל שופט משחק ,רשם ,משקיף וסייר כדורים קידמי .רוח ומים אינם נחשבים
גורם חיצוני.
בן-זוג 			
“בן-זוג” הינו שחקן הקשור לשחקן אחר כשהם באותו צד.
במשחק שלשות שני כדורים ,רביעיות שני כדורים“ ,הכדור הטוב” [אליאנס] או רביעיות,
כאשר ההקשר מתיר זאת ,המונח “שחקן” ייראה ככולל גם את בן או בני זוגו.

()PARTNER

()PENALTY STROKE
			
חבטת עונשין
“חבטת עונשין” הינה חבטה שמתווספת לתוצאתו של שחקן או של צד בהתאם לכללים
מסוימים .במשחקי שלשות שני כדורים או רביעיות שני כדורים חבטות עונשין אינן
משפיעות על סדר המשחק.
))PROVISIONAL BALL
			
כדור מותנה
כדור מותנה” הינו כדור ששוחק בהתאם לכלל  27-2כאשר קיים חשש שכדור שבמשחק
אבד מחוץ למכשול מים או שיצא מחוץ לתחום.

()PUTTING GREEN
					
הגרין
“הגרין” הוא כל השטח של הגומה המשוחקת אשר הוכן במיוחד לפאטינג או שהוגדר
ככזה באופן אחר על ידי הועדה.
כדור נחשב כמונח על הגרין כאשר חלק כלשהו ממנו נוגע בגרין.
R&A
ה ”R&A”-פירושו .R&A Rules Limited
()REFEREE
				
שופט משחק
“שופט משחק” הינו אדם שנתמנה על ידי הועדה ללוות שחקנים לשם פסיקה בשאלות
עובדתיות ולשם החלת הכללים .עליו לפעול בקשר לכל הפרה של אחד הכללים שהוא
מבחין בה או אשר דווח לו עליה.
אין לשופט משחק לטפל במוט הדגל ,לעמוד לצד הגומה או לסמן את מיקומה ,ולא ירים
כדור או יסמן את מיקומו.
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()RUB OF THE GREEN
				
גורל עיוור
מצב של “גורל עיוור” מתהווה כאשר כדור בתנועה נעצר או מוסט שלא בכוונה על ידי
גורם חיצוני כלשהו (ראה כלל .)19-1
			
כלל או כללים
המונח “כלל” יכלול:
א .חוקי משחק הגולף ופירושם כאמור ב”-החלטות על כללי משחק הגולף”
);(Decisions on the Rules of Golf
ב .תנאי תחרות כלשהם כפי שנקבעו על ידי הועדה על פי כלל  33-1ונספח ;1
ג .כללים מקומיים שנקבעו על ידי הועדה על פי כלל 33-8א’ ונספח  ;1וכן
ד .המפרטים בדבר מחבטים והכדור כאמור בנספחים  2וכן  3וכן הפרשנות עליהם 		
כאמור ב”מדריך לכללים בדבר מחבטים וכדורים”.
()RULE OR RULES

								
צד
צד הוא שחקן ,או שניים או יותר שחקנים שהינם בני-זוג.
								
יחידים
ראה “צורות משחק גומות” וכן ראה “צורות משחק חבטות”.

()SIDE
()SINGLE

							
עמדה
()STANCE
תפישת “עמדה” פירושה פעולה בה ממקם שחקן את כפות רגליו כדי לחבוט בכדור
ובהכנה לביצוע החבטה.
		
סיבוב מוגדר
()STIPULATED ROUND
“סיבוב מוגדר” מורכב ממשחק גומות המגרש בסדרן הנכון ,אלא אם אישרה הועדה
אחרת .מספר הגומות בסיבוב מוגדר הינו  ,18אלא אם אישרה הועדה מספר קטן יותר.
באשר להארכת סיבוב מוגדר במשחק גומות ,ראה כלל .2-3
							
חבטה
()STROKE
“חבטה” היא הנעת המחבט בכיוון קדימה אשר מבוצעת בכוונה לחבוט בכדור ולהזיזו,
אולם אם שחקן עוצר מרצון את התנופה הקידמית שלו טרם הגעת ראש המחבט לכדור
אין הוא נחשב שביצע חבטה.
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()SUBSTITUTED BALL
			
כדור שהוחלף
“כדור שהוחלף” הינו כדור שהוכנס למשחק במקום הכדור המקורי אשר היה כדור
שבמשחק ,או אבד ,או מחוץ לתחום או שהורם.
()TEE
						
יתד טי
“יתד טי” היא אביזר המיועד להגביה את הכדור מעל לגובה פני האדמה .אסור שיתד
הטי תהיה ארוכה יותר מ 101.6-מ”מ ( 4אינץ’) ואסור שתתוכנן או תיוצר באופן שהיא
עשויה להצביע על קו המשחק או להשפיע על תנועת הכדור.
()TEEING GROUND
משטח הטי			
“משטח הטי” הוא נקודת ההתחלה לגבי הגומה המשוחקת .הוא שטח מלבני שעומקו
אורך שני מחבטים ,כשחזיתו וצדדיו מוגדרים על ידי הגבולות החיצוניים של שני סימני
הטי .כדור נחשב כממוקם מחוץ למשטח הטי כאשר כל כולו נמצא מחוץ למשטח הטי.
						
שלישיה
ראה “צורות משחק גומות”.

()THREE-BALL

				
שלשות שני כדורים
ראה “צורות משחק גומות”.

()THREESOME

		
במרוצת המגרש
המונח “במרוצת המגרש” משמעו כל שטח המגרש למעט
א .משטח הטי והגרין של הגומה המשוחקת; וכן
ב .כל המכשולים בכל מקום במגרש.

()THROUGH THE GREEN

()WATER HAZARD
מכשול מים				
“מכשול מים” הוא כל ים ,אגם ,בריכה ,נהר ,תעלה ,תעלת ניקוז ,או כל מוביל מים פתוח
אחר (בין אם קיימים בו מים ובין אם לאו) וכל דבר בעל אופי דומה.
כל אדמה ומים שבתוך שולי מכשול מים מהווים חלק ממכשול המים.
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כאשר שולי מכשול מים מוגדרים על ידי יתדות ,היתדות נחשבות בתוך מכשול המים,
ושולי מכשול המים מוגדרים על ידי הנקודות החיצוניות הקרובות ביותר של היתדות
במפלס הקרקע .במקרה והן יתדות והן קווים משמשים כדי לציין מכשול מים ,היתדות
מזהות את מכשול המים ואילו הקווים מגדירים את שולי מכשול המים .כאשר שולי
מכשול מים מוגדרים על ידי קו על הקרקע ,הקו עצמו נמצא בתוך מכשול המים .שולי
מכשול מים נחשבים כמתארכים באופן אנכי כלפי מעלה וכן כלפי מטה.
כדור מונח במכשול מים כאשר הוא מונח במכשול מים או כל חלק ממנו נוגע במכשול המים.
יתדות המשמשות לשם הגדרת שולי מכשול מים או לזהות מכשול מים מהווים מחסומים.
הערה  :1יש לסמן מכשולי מים באמצעות יתדות או קווים בצבע צהוב.
הערה  :2הועדה רשאית לקבוע כלל מקומי האוסר על משחק מאזור רגיש מבחינת
איכות הסביבה שהוגדר כמכשול מים.
			
כדור לא נכון
“כדור לא נכון” הינו כל כדור מלבד
• הכדור שבמשחק;
• כדור מותנה; או,
• במשחק חבטות ,כדור שני ששוחק בהתאם לכלל  3-3או כלל 20-7ג'.
של השחקן;
וכולל:
• כדורו של שחקן אחר;
• כדור שננטש; וכן
• כדורו המקורי של השחקן כאשר אותו כדור כבר אינו במשחק.
הערה :המונח כדור שבמשחק כולל כדור ששוחק בתור כדור שהוחלף לכדור שבמשחק,
בין אם החלפה כזו מותרת ובין אם לאו.

()WRONG BALL

גרין לא נכון			
()WRONG PUTTING GREEN
“גרין ל א נכון” הוא כל מדשאת פאטינג למעט זו של הגומה המשוחקת .אלא אם ייקבע
אחרת על ידי הועדה ,מונח זה יכלול גרין לאימונים או מדשאת פיצ’ינג במגרש.
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כלל 1

פרק  - 3כללי המשחק
     כלל          1המשחק

הגדרות
כל מונח מוגדר מופיע בפרק ההגדרות לפי סדר האלף-בית האנגלי  -ראה עמודים
.30-43
  .1-1כללי
משחק הגולף מורכב ממשחק כדור ממשטח הטי אל תוך הגומה בחבטה אחת או
בחבטות רצופות בהתאם לכללים.
  .1-2ניסיון להשפיע על הכדור
לא ינקוט שחקן או נושא כלים בפעולה כלשהי כדי להשפיע על מיקומו או תנועתו של
כדור אלא בהתאם לכללים.
(הסרת מטרד לא מעוגן  -ראה כלל )23-1
(הסרת מחסומים ניידים  -ראה כלל )24-1

*העונש בגין הפרת כלל :1-2
במשחק גומות  -הפסד הגומה; במשחק חבטות  2 -חבטות עונשין
*במקרים של הפרת כלל  1-2חמורה ,רשאית הועדה להטיל עונש של פסילה.
הערה :שחקן נחשב כי ביצע הפרה חמורה של כלל  1-2אם הועדה בדעה שהפעולה
שנקט בה כדי להשפיע על מיקום או תנועת הכדור איפשרה לו או לשחקן אחר להשיג
יתרון משמעותי או העמיד שחקן אחר ,למעט בן זוגו ,בחסרון משמעותי.
  .1-3הסכם לוותר על כללי המשחק
הסכם בין שחקנים לוותר על כללי המשחק או על עונשים שיש להטילם אסור בהחלט.

כלל 2/1
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עונש בגין הפרת כלל :1-3
במשחק גומות  -פסילת שני הצדדים;
במשחק חבטות  -פסילת כל המתחרים הנוגעים בדבר.
(לגבי הסכם לשחק שלא לפי התור במשחק חבטות  -ראה כלל 10-2ג’)
  .1-4היבטים שאינם מכוסים על ידי כללי המשחק
במקרים בהם הכללים אינם מספקים תשובה ברורה ,או לגבי מקרים שאינם מכוסים על
ידי הכללים ,יוכרע העניין בהתאם לכללי היושר.
     כלל          2משחק גומות

הגדרות
כל מונח מוגדר מופיע בפרק ההגדרות לפי סדר האלף-בית האנגלי  -ראה עמודים
.30-43
  .2-1זוכה בגומה; חישוב הגומות
מפגש תחרותי (להלן  -מפגש) הוא משחק בו צד אחד מתחרה נגד צד אחר במהלך
סיבוב מוגדר ,אלא אם קבע הועדה אחרת.
במשחק גומות משוחק המשחק לפי גומות.
אלא אם נקבע אחרת בכללים אלה ,הזוכה בגומה הוא הצד המסיים את הגומה במספר
החבטות הנמוך ביותר .במשחק לפי מקדם יתרון ,הצד בעל התוצאה נטו הנמוכה ביותר
הוא הזוכה בגומה.
חישוב מצב המשחק מתנהל לפי המונחים“ :מוביל בכך וכך גומות” ,או “שוויון” וכך וכך
גומות נשארות במשחק.
צד נחשב כ”דורמי” כאשר הוא מוביל באותו מספר גומות כגומות הנשארות במשחק.
  .2-2תיקו בגומה
קיים תיקו בגומה אם כל צד מסיים את הגומה באותו מספר חבטות.
אם שחקן כבר הכניס את כדורו בגומה מסוימת וליריבו נשארת חבטה אחת כדי להשוות
לתיקו באותה גומה ,אזי אם לאחר מכן השחקן עובר עבירה שיש עמה עונשין ,הרי קיים
תיקו באותה גומה.
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  .2-3הזוכה במפגש
במשחק גומות הצד המוביל במספר גומות העולה על מספר הגומות הנותרות לשחק הוא המנצח.
הועדה רשאית ,לצורך שובר שוויון ,להאריך את הסיבוב המוגדר באותו מספר גומות הדרוש
על מנת שייקבע מנצח.
  .2-4ויתור על מפגש ,גומה או חבטתו הבאה של היריב
שחקן רשאי לוותר על מפגש בכל עת לפני התחלת או סיום אותו מפגש.
שחקן רשאי לוותר על גומה בכל עת לפני התחלת אותה גומה או סיומה.
שחקן רשאי לוותר על חבטתו הבאה של יריבו בכל עת ,ובלבד שכדורו של היריב במנוחה .היריב
נחשב כי סיים את הגומה עם חבטתו הבאה ,וניתן שהכדור יסולק על ידי כל אחד מהצדדים.
אין זכות לסרב לויתור על חבטה ,על גומה או על מפגש כולו ,וכמו כן ויתור שנעשה אינו
ניתן לביטול.
(כדור תלוי מעל שפת הגומה  -ראה כלל )16-2
  .2-5ספק באשר לנוהל; חילוקי דעות ותביעות
אם במהלך משחק גומות מתעורר ספק או נתגלעה מחלוקת בין השחקנים ,שחקן רשאי
לתבוע תביעה .אם אין אפשרות לנוכחות נציג מוסמך מטעם הועדה תוך זמן סביר ,על
השחקנים להמשיך את משחקם ללא דיחוי .הועדה רשאית להיזקק לתביעה אך ורק אם
השחקן התובע את התביעה מודיע ליריבו (א) כי הוא תובע תביעה( ,ב) את העובדות
הכרוכות במצב וכן (ג) כי הוא מבקש פסיקה (“רולינג”) .התביעה חייבת להיטען לפני
ששחקן כלשהו הנוטל חלק במפגש משחק ממשטח הטי הבא או ,אם מדובר בגומה
האחרונה במפגש ,בטרם כל השחקנים המעורבים באותו מפגש עזבו את הגרין.
אין להיזקק לתביעה המוגשת באיחור ,אלא אם היא מושתתת על עובדות שלא היו ידועות
לשחקן התובע את התביעה ונמסר לו מידע לא נכון על ידי יריב (כללים 6-2א’ ו.)9 -
אין להיזקק לתביעה מאוחרת לאחר שתוצאת המפגש הוכרזה באופן רשמי ,אלא אם
הועדה שוכנעה כי היריב מסר מידע לא נכון ביודעין.

כלל 3/2
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  .2-6עונש כללי
העונש בגין הפרת כלל כלשהו במהלך משחק גומות הוא הפסד גומה ,אלא אם נקבע אחרת.
     כלל          3משחק חבטות

הגדרות
כל מונח מוגדר מופיע בפרק ההגדרות לפי סדר האלף-בית האנגלי  -ראה עמודים .30-43
  .3-1הזוכה
תחרות לפי משחק חבטות מורכבת ממתחרים אשר מסיימים כל גומה שבסיבוב מוגדר
או סיבובים מוגדרים ואשר מגישים ,בגין כל סיבוב ,כרטיס תוצאות שבו רשומה תוצאה
ברוטו בגין כל גומה .כל מתחרה משחק נגד כל שאר המתחרים שבתחרות.
המתחרה אשר משחק את הסיבוב המוגדר או הסיבובים המוגדרים במספר החבטות
הנמוך ביותר הוא הזוכה.
בתחרות לפי מקדם יתרון ,המתחרה בעל התוצאה נטו הנמוכה ביותר לסיבוב המוגדר או
לסיבובים המוגדרים הוא הזוכה.
  .3-2אי סיום גומה
אם מתחרה אינו מכניס את כדורו לגומה בגומה כלשהי ואינו מתקן את טעותו בטרם
ישחק חבטה ממשטח הטי של הגומה הבאה ,או ,במקרה של הגומה האחרונה לסיבוב,
לפני שיורד מהגרין של הגומה האחרונה ,דינו פסילה.
  .3-3ספק באשר לנוהל
א .נוהל
במשחק חבטות ,כאשר במהלך משחק גומה כלשהי ,קיים ספק אצל מתחרה
באשר לזכויותיו או באשר לנוהל הנכון ,רשאי הוא לסיים את הגומה תוך משחק
בשני כדורים ,ללא כל עונש.
לאחר שנוצר המצב המוטל בספק ובטרם נקיטת פעולה אחרת כלשהי ,על מתחרה
להודיע לרשמו או לעמיתו על כוונתו לשחק שני כדורים ,וכמו כן עליו להצהיר באותו מעמד
על הכדור שלפי רצונו ישמש לקביעת תוצאתו לאותה גומה במקרה והכללים מתירים זאת.
בטרם יגיש את כרטיס התוצאות שלו ,המתחרה חייב לדווח לועדה על נסיבות
המקרה .אם לא יעשה כן ,דינו להיפסל.
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הערה :אם המתחרה נוקט בפעולה נוספת לפני שמטפל במצב במוטל בספק ,אזי
כלל  3-3אינו חל .התוצאה עם הכדור המקורי היא שקובעת או ,אם הכדור המקורי אינו
אחד מהכדורים שהוא משחק בהם ,התוצאה עם הכדור הראשון שהכניס למשחק היא
שקובעת ,אף אם הכללים אינם מתירים את הנוהל שננקט לגבי אותו כדור .יחד עם זאת,
לא מוטל על המתחרה כל עונש בגין העובדה ששיחק כדור שני ,וחבטות עונשין כלשהן
המוטלות אך ורק בגין המשחק באותו כדור אינן נלקחות בחשבון בתוצאתו.
ב .קביעת תוצאה לגומה
( )1אם הכדור שהמתחרה בחר בו מראש ככדורו הקובע שוחק בהתאם לכללים,
הרי התוצאה שהשיג עם אותו כדור תהיה תוצאתו לאותה גומה .אחרת ,התוצאה
שהושגה עם הכדור האחר היא הקובעת ,אם הכללים מתירים את הנוהל שננקט
לגבי אותו כדור.
( )2אם המתחרה אינו מכריז מראש על החלטתו לסיים את הגומה עם שני כדורים ,או
לא מודיע על הכדור שברצונו ישמש הכדור הקובע ,אזי התוצאה שהושגה עם הכדור
המקורי היא אשר תקבע את תוצאתו של המתחרה לאותה גומה ,ובלבד ששוחק
בהתאם לכללים .אם הכדור המקורי אינו אחד הכדורים שהוא משחק בו ,אזי
הכדור הנוסף הראשון שהוכנס למשחק הוא אשר יקבע את התוצאה ,ובלבד ששוחק
בהתאם לכללים .אחרת ,התוצאה שהושגה עם הכדור האחר היא הקובעת ,אם
הכללים מתירים את הנוהל שננקט לגבי אותו כדור.
הערה  :1אם מתחרה משחק כדור שני על פי כלל  ,3-3לא יילקחו בחשבון חבטות
נוספות שבוצעו עם הכדור הלא קובע מהרגע שהשחקן פעל על פי כלל זה וכמו כן
מתעלמים מחבטות עונשין המוטלות אך ורק בגין המשחק באותו כדור שאינו הכדור הקובע.
הערה  :2כדור שני ששוחק בהתאם לכלל  3-3אינו כדור מותנה כמוגדר על פי כלל .27-2
  .3-4סירוב למלא אחר כלל כלשהו
אם מתחרה מסרב למלא אחר כלל כלשהו כאשר הדבר פוגע בזכויותיו של מתחרה
אחר ,דינו יהיה פסילה.
  .3-5עונש כללי
העונש במשחק חבטות בגין הפרת כלל מכללי המשחק הינו שתי חבטות עונשין ,אלא
אם נקבע אחרת.

כלל 4/3
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המחבט והכדור
ה R&A-שומר לעצמו את הזכות לשנות בכל עת את הכללים ביחס למחבטים וכדורים
(ראה נספחים  2ו )3-ולקבוע או לשנות פרשנויות ביחס לאותם כללים.
     כלל           4מחבטים
שחקן שיש לו ספק באשר לתקניותו של מחבט יפנה אל ויתייעץ עם ה.R&A-
על יצרן להגיש ל R&A-דוגמה של מחבט המיועד לייצור ,כדי שיפסוק אם המחבט מקיים
אחר הכללים.
הדוגמא הופכת להיות רכוש ה R&A-לצורכי התייחסות .אם יצרן אינו מגיש דוגמא או,
לאחר שהגיש דוגמא ,לא מחכה לקביעה לפני ייצור ו/או שיווק המחבט ,אזי היצרן נוטל
את הסיכון כי תהיה קביעה שהמחבט אינו עומד בדרישות הכללים ואינו תואם.

הגדרות
כל מונח מוגדר מופיע בפרק ההגדרות לפי סדר האלף-בית האנגלי  -ראה עמודים
.30-43
  .4-1צורת מחבטים וייצורם
א .כללי
מחבטיו של שחקן יקיימו אחר כלל זה ויענו על ההוראות ,המפרטים והפירושים
הכלולים בנספח .2
הערה :הועדה רשאית לדרוש ,במסגרת תנאי תחרות (כלל  ,)33-1כי כל מחבט עץ
ששחקן נושא בתיקו יהיה בעל ראש מחבט המזוהה לפי דגם וזווית עילוי כפי שמופיע
ברשימת ראשי מחבטי פתיחה תואמים כפי שפורסמה על ידי ה.R&A-
ב .בלאי ושינוי
מחבט אשר ענה על דרישות הכללים כאשר היה חדש נחשב כעונה על הכללים גם
לאחר בלאי משימוש רגיל .חלק כלשהו של מחבט ששונה בכוונה ייראה כמחבט
חדש ויהיה חייב ,במצבו השונה ,לענות על הכללים.
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  .4-2שינוי בתכונות המשחק וחומר זר
א .שינוי בתכונות המשחק
במהלך סיבוב מוגדר אסור לשנות בכוונה את תכונות המשחק של המחבט על ידי
כיוונון או על ידי כל אמצעים אחרים.
ב .חומר זר
אסור להדביק חומר זר כלשהו לפני המחבט במטרה להשפיע על תנועת הכדור.

*העונש בגין נשיאת מחבט או מחבטים המפרים את כלל  4-1או ,4-2
וזאת מבלי לבצע חבטה בהם:
משחק גומות  -בסיום הגומה בה נתגלתה ההפרה ,תוצאת המפגש באותה שלב תתוקן על
ידי הפחתת גומה אחת בגין כל גומה בה בוצעה ההפרה; הפחתה מירבית לכל סיבוב  -שתי
גומות.
משחק חבטות  -שתי חבטות עונשין בגין כל גומה בה בוצעה הפרה כלשהי; עונש מירבי
לסיבוב  -ארבע חבטות.
משחק גומות או משחק חבטות  -במקרה של הפרה בין משחק בשתי גומות ,העונש חל לגבי
הגומה הבאה.
תחרויות תקן  -ראה הערה  1לכלל 32-1א’.
תחרויות סטייבלפורד  -ראה הערה  1לכלל 32-1ב’.
* כל מחבט או מחבטים ששחקן נושא איתו תוך הפרת כלל  4-1או  4-2יוכרז או יוכרזו
שלא במשחק על ידי השחקן תוך הצהרה ליריבו במשחק גומות או לרשמו או לעמית במשחק
חבטות ,וזאת מיד לאחר הגילוי שנעברה ההפרה .אם השחקן אינו עושה זאת ,דינו פסילה.

העונש בגין ביצוע חבטה עם מחבט המפר את כלל  4-1או :4-2
פסילה.

  .4-3מחבטים שניזוקו :תיקון והחלפה
א .נזק במהלך הרגיל של משחק
אם במהלך סיבוב מוגדר מחבטו של שחקן ניזוק במהלך הרגיל של משחק ,השחקן
רשאי:

כלל 4
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( )1להשתמש במחבט במצבו הניזוק לכל יתרת הסיבוב המוגדר; או
( )2מבלי לעכב את המשחק יתר על המידה ,לתקנו או לדאוג לתיקונו; או
( )3בתור ברירה נוספת ,אולם אך ורק אם המחבט אינו כשיר למשחק ,להחליף
את המחבט בכל מחבט אחר .החלפת המחבט לא תעכב את המשחק יתר
על המידה ואסור שתתבצע על ידי השאלת מחבט כלשהו שנבחר למשחק על
ידי כל אדם אחר המשחק אותה עת במגרש.

העונש בגין הפרת כלל 4-3א’:
ראה הוראת העונשים בגין כלל 4-4א’ או 4-4ב’ וכלל 4-4ג’.
הערה :מחבט הינו בלתי כשיר למשחק אם ניזוק באופן מהותי ,לדוגמה ,מוט המחבט
נשבר לחתיכות; או ראש המחבט השתחרר ונהיה רופף ,נתלש או התעוות מהותית; או הידית
משתחררת .מחבט אינו בלתי כשיר למשחק רק משום שמוט המחבט כפוף ,תנוחת המחבט או
זווית העילוי שלו השתנו או ראש המחבט נשרט.
ב .נזק שאינו במהלך הרגיל של משחק
אם במהלך סיבוב מוגדר מחבטו של שחקן ניזוק בדרך שאינה במהלך הרגיל של משחק,
באופן ההופך אותו לבלתי תואם ולא עונה על הכללים או המשנה את תכונות המשחק
של המחבט ,אזי אסור להשתמש באותו מחבט מאוחר יותר באותו סיבוב ואף לא
להחליפו במחבט אחר.
ג .נזק לפני תחילת סיבוב
שחקן רשאי להשתמש במחבט שניזוק לפני תחילת סיבוב ,ובלבד שהמחבט,
במצבו הניזוק ,מהווה מחבט תואם אשר עונה על הכללים.
נזק הנגרם למחבט לפני תחילת סיבוב מותר לתקנו במהלך הסיבוב ,בתנאי
שתכונות המשחק אינן משתנות והמשחק לא מתעכב יתר על המידה בשל כך.

העונש בגין הפרת כלל 4-3ב’ או 4-3ג’:
פסילה.
(לענין עיכוב בלתי מוצדק  -ראה כלל )6-7
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 14  .4-4מחבטים לכל היותר
א .בחירת והחלפת מחבטים
אסור לשחקן להתחיל סיבוב מוגדר עם יותר מ 14 -מחבטים .הוא מוגבל לאותם
המחבטים שנבחרו על ידו עבור אותו סיבוב ,אולם הוא רשאי ,במקרה והתחיל את
הסיבוב עם פחות מ 14 -מחבטים ,להוסיף כל מספר מחבטים ,ובלבד שסך כל
מחבטיו לא יעלה על .14
הוספת מחבט/ים לא תעכב את המשחק יתר על מידה (כלל  )6-7ולא תבוצע על ידי
השאלת מחבט כלשהו שנבחר למשחק על ידי כל אדם אחר המשחק במגרש אותה עת.
ב .מותר לבני זוג למשחק להתחלק בשימוש משותף במחבטים
בני-זוג למשחק רשאים להתחלק בשימוש באותם מחבטים ,ובלבד שסך כל המחבטים
שבני הזוג מתחלקים בשימוש בהם לא עולה על .14

העונש בגין הפרת כלל 4-4א’ או 4-4ב’,

ללא קשר למספר המחבטים הנוספים שנישאו:
במשחק גומות  -בסיום הגומה בה מתגלית ההפרה יתוקן מצב המפגש על ידי הפחתת
גומה אחת בגין כל גומה בה הייתה הפרה כזו; עונש מירבי לסיבוב  -שתי גומות.
במשחק חבטות  -שתי חבטות בגין כל גומה בה הייתה הפרה כזו; עונש מירבי
לסיבוב  4 -חבטות.
תחרויות תקן  -ראה הערה  1לכלל 32-1א’.
תחרויות סטייבלפורד  -ראה הערה  1לכלל 32-1ב’.
ג .מחבט עודף יוכרז כלא במשחק
כל מחבט או מחבטים שנשא שחקן או שהשתמש בו/בהם תוך הפרת כלל
4-3א’( )3או כלל  4-4יוכרז/ו על ידי השחקן כלא במשחק ,וזאת על ידי הצהרה
ליריבו במשחק גומות או לרשמו או עמית במשחק חבטות ,מיד לאחר גילוי הטעות.
מאותו רגע ואילך אסור לשחקן להשתמש באותו מחבט (או אותם מחבטים) באותו
סיבוב מוגדר.

העונש בגין הפרת כלל 4-4ג’:
פסילה.
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     כלל           5הכדור

הגדרות
כל מונח מוגדר מופיע בפרק ההגדרות לפי סדר האלף-בית האנגלי  -ראה עמודים
.30-43
  .5-1כללי
השחקן ישתמש בכדור העונה על הדרישות המפורטות בנספח .3
הערה :הועדה רשאית לדרוש ,במסגרת תנאי התחרות (כלל  )33-1כי הכדור שהשחקן
משתמש בו חייב להיכלל ברשימה העדכנית של כדורי גולף תואמים המתפרסמת על ידי
ה.R&A-
  .5-2חומר זר
אסור להוסיף לכדור חומר זר כלשהו במטרה לשנות את תכונות המשחק שלו.

העונש בגין הפרת כלל  5-1או :5-2
פסילה.
  .5-3כדור לא ראוי למשחק
כדור אינו ראוי למשחק כאשר ,בצורה בולטת לעין ,הוא חתוך ,סדוק ,או שאיבד את
צורתו בכך שחדל להיות עגול .כדור אינו נחשב כבלתי ראוי למשחק רק משום שבוץ או
חומר אחר נדבק אליו או משום שפני משטחו משופשף או שרוט או בגלל שהצבע בו פגום
או דהוי.
כאשר לשחקן יסוד להניח כי כדורו נהיה בלתי ראוי למשחק תוך כדי משחק הגומה
המשוחקת ,רשאי הוא להרים את הכדור ללא כל עונש על מנת לברר אם הכדור אכן
בלתי ראוי למשחק.
בטרם ירים את הכדור ,על השחקן להודיע על כוונתו לעשות כן ליריבו במשחק גומות ,או
לרשמו או עמיתו במשחק חבטות ,ועליו לסמן את מיקום הכדור .אזי יהיה רשאי להרים ולבדוק
את הכדור ,ובלבד שיאפשר ליריבו ,רשמו או עמיתו ,לפי עניין ,לבדוק את הכדור ולהתבונן
בתהליך ההרמה וההחזרה למקום .אסור לנקות את הכדור כאשר מורם בהתאם לכלל .5-3
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אם השחקן אינו ממלא אחר נוהל זה ,כולו או מקצתו ,או אם הוא מרים את הכדור ללא
יסוד להאמין שהכדור הפך בלתי ראוי למשחק במהלך הגומה המשוחקת ,תוטל עליו
חבטת עונשין אחת.
במקרה וייקבע כי הכדור אכן הפך בלתי ראוי למשחק תוך כדי מהלך משחק הגומה
המשוחקת ,רשאי השחקן להחליף את כדורו בכדור אחר וזאת באמצעות הנחת הכדור
שהוחלף באותו מקום בו היה הכדור המקורי מונח .אם לא כך נקבע ,על השחקן להחזיר
את כדורו המקורי למקום בו היה מונח .אם שחקן מחליף כדור בנסיבות שלא מותר לו
לעשות כן ומבצע חבטה בכדור שהוחלף שהוכנס למשחק שלא כדין ,אזי מוטל עליו העונש
הכללי בגין הפרת כלל  ,5-3אולם אין עונש נוסף על פי כלל זה או לפי כלל .15-2
במקרה והכדור מתפרק לחתיכות עקב חבטה ,החבטה תבוטל והשחקן ישחק כדור אחר ,ללא
הטלת עונשין ,ממקום קרוב ככל האפשר לנקודה ממנה שוחק הכדור המקורי( .ראה כלל )20-5

*העונש בגין הפרת כלל :5-3
במשחק גומות  -הפסד הגומה; במשחק חבטות  2 -חבטות עונשין.
* אם יוטל על שחקן העונש הכללי בגין הפרת כלל  ,5-3אזי אין להטיל עליו כל עונש
נוסף על פי כלל זה.
הערה  :1אם ברצון היריב ,הרשם או העמית לחלוק על הטענה כי הכדור אינו ראוי
למשחק ,עליו לעשות כן בטרם ישחק השחקן כדור אחר.
הערה  :2אם שונתה תנוחתו המקורית של כדור שיש להניחו או להניחו מחדש ,ראה
סעיף 20-3ב’.
(ניקוי כדור שהורם מגרין או בהתאם לכל כלל אחר  -ראה כלל )21

חובותיו ואחריותו של השחקן
     כלל           6שחקן

הגדרות
כל מונח מוגדר מופיע בפרק ההגדרות לפי סדר האלף-בית האנגלי  -ראה עמודים
.30-43
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  .6-1כללים; תנאי תחרות
מחובתו של השחקן ושל נושא הכלים שלו להיות בקיאים בכללים .במהלך סיבוב מוגדר
העונש הישים יוטל על השחקן בגין כל הפרת כלל שבוצעה על ידי נושא הכלים שלו.
  .6-2מקדם יתרון (הנדיקפ)
א .משחק גומות
לפני תחילת מפגש לפי משחק גומות במסגרת תחרות לפי מקדם יתרון על השחקנים
לברר ביניהם מהו מקדם היתרון של כל אחד מהם .אם שחקן מתחיל מפגש לאחר
שהצהיר על מקדם יתרון גבוה מזה המגיע לו ודבר זה משפיע על מספר חבטות
היתרון שיתן או יקבל ,דינו להיפסל; אחרת ישחק לפי מקדם היתרון עליו הצהיר.
ב .משחק חבטות
בכל סיבוב של תחרות לפי מקדם יתרון ידאג המתחרה לכך כי מקדם היתרון שלו
רשום על כרטיס התוצאה שלו וזאת בטרם יגיש את כרטיס התוצאות לועדה.
אם לא מופיע מקדם היתרון על כרטיס התוצאות שלו לפני שיוגש (כלל 6-6ב’)
או אם מופיע מקדם יתרון הגבוה מזה המגיע לו ודבר זה משפיע על חבטות היתרון
שקיבל ,ייפסל המתחרה מהתחרות לפי מקדם יתרון :אחרת ,תוצאתו המופיעה על
כרטיס התוצאות תעמוד ותקבע.
הערה :מחובתו של השחקן לדעת באילו גומות מקבלים או נותנים חבטות יתרון.
  .6-3זמני זינוק ושיבוץ קבוצות משחק
א .זמן הזינוק
השחקן יחל את סיבובו בזמן אשר ייקבע על ידי הועדה.
ב .שיבוץ קבוצות משחק
במשחק חבטות המתחרה חייב לשחק במשך הסיבוב כולו יחד עם קבוצת המשחק
שאורגנה לו על ידי הועדה ,אלה אם הועדה מאשרת או מאשררת שינוי.

העונש בגין הפרת כלל :6-3
פסילה.
(למשחקי “הכדור הטוב” ורביעיות  -ראה כלל 30-3א’ וכלל )31-2
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הערה :הועדה רשאית לקבוע כחלק מתנאי התחרות (כלל  )33-1כי ,בהעדר נסיבות
המצדיקות ויתור על עונש של פסילה לפי בכלל  ,33-7הרי אם יגיע שחקן לנקודת הזינוק,
מוכן למשחק ,תוך  5דקות לאחר זמן הזינוק שנקבע לו ,העונש בגין איחור כזה יהיה הפסד
הגומה הראשונה במשחק גומות או  2חבטות עונשין במשחק חבטות ,וזאת במקום פסילה.
  .6-4נושא כלים
שחקן רשאי להסתייע בנושא כלים ,אולם הוא מוגבל לנושא כלים אחד ויחיד בכל זמן נתון.

העונש בגין הפרת כלל :6-4
משחק גומות  -בסיום הגומה בה נתגלתה ההפרה ,מצב המפגש יתוקן על ידי הפחתת
גומה אחת בגין כל גומה בה אירעה הפרה;
הפחתה מירבית לסיבוב  -שתי גומות.
משחק חבטות  -שתי חבטות בגין כל גומה בה אירעה הפרה;
עונש מירבי לסיבוב  -ארבע חבטות.
במשחק גומות או חבטות  -במקרה של הפרה בין משחק שתי גומות ,העונש חל לגבי
הגומה הבאה.
שחקן שיש לו יותר מנושא כלים אחד תוך הפרת כלל זה חייב ,מיד לאחר גילוי ההפרה,
לדאוג לכך שלא יהיה לו יותר מנושא כלים אחד בכל זמן נתון במהלך יתרת הסיבוב
המוגדר .אם לא יעשה כן ,דינו להיפסל.
תחרויות תקן  -ראה הערה  1לכלל 32-1א’.
תחרויות סטייבלפורד  -ראה הערה  2לכלל 32-1ב’.
הערה :הועדה רשאית ,במסגרת תנאי תחרות כלשהי (כלל  ,)33-1לאסור על השימוש
בנושאי כלים או להגביל שחקן בבחירת נושא כלים.
  .6-5הכדור
השחקן ,והשחקן בלבד ,הוא אשר נושא באחריות לשחק את הכדור הנכון .מומלץ כי כל
שחקן ידאג להוסיף לכדורו סימן זיהוי.
  .6-6רישום תוצאות במשחק חבטות
א .רישום התוצאה
לאחר סיום כל גומה על הרשם לוודא את התוצאה עם המתחרה לרשום אותה .עם
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סיום הסיבוב יחתום הרשם על כרטיס התוצאות וימסרו לידי המתחרה .במקרה ויותר
מרשם אחד רושם את התוצאות ,כל רשם יחתום לגבי אותו חלק שהוא אחראי לו.
ב .חתימת כרטיס התוצאות והגשתו
לאחר סיום הסיבוב ,על המתחרה לבדוק את התוצאה שלו בגין כל גומה וכן ליישב
עם הועדה כל עניין שבספק .כמו כן עליו לוודא כי רשמו (או רשמיו) חתם (חתמו) על
כרטיס התוצאה ובעצמו יחתום עליו ויגישו לועדה מוקדם ככל האפשר.

העונש בגין הפרת כלל 6-6ב’:
פסילה.
ג .תיקון לכרטיס תוצאת
אסור לעשות תיקון כלשהו בכרטיס תוצאות לאחר שהכרטיס הוגש לועדה.
ד .תוצאה לא נכונה לגבי גומה
המתחרה הוא האחראי לנכונות התוצאות בגין כל גומה וגומה הרשומות בכרטיס
התוצאות שלו .במקרה והוא מגיש תוצאה נמוכה בגין גומה כלשהי מזו שהושגה
בפועל ,דינו להיפסל .במקרה והוא מגיש תוצאה גבוהה בגין גומה כלשהי מזו
שהושגה בפועל ,אותה תוצאה גבוהה תהיה המחייבת והקובעת.
הערה  :1הועדה אחראית לסיכום התוצאות ולהחלת מקדם היתרון הרשום בכרטיס
התוצאות  -ראה כלל .33-5
הערה  :2לגבי משחק חבטות ברביעיות ,ראה גם כלל  31-3וכלל 31-7א’.
  .6-7עיכוב בלתי מוצדק; משחק איטי
על השחקן לשחק ללא השתהות חריגה ובהתאם להנחיות שייקבעו על ידי הועדה באשר
לקצב המשחק .מסיום גומה אחת ועד לחבטתו הראשונה ממשטח הטי הבא אסור
לשחקן לעכב את המשחק יתר על המידה.

העונש בגין הפרת כלל :6-7

במשחק גומות  -הפסד הגומה; במשחק חבטות  2 -חבטות עונשין
בתחרויות תקן  -ראה הערה  2לכלל 32-1א’.
בתחרויות סטייבלפורד  -ראה הערה  2לכלל 32-1ב’.
בגין הפרה חוזרת  -פסילה.
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הערה  :1במקרה ושחקן מעכב את המשחק יתר על המידה בין גומות ,הוא נחשב
כמעכב את המשחק בגומה הבאה ,ולמעט בתחרויות תקן וסטייבלפורד (ראה כלל
 ,)32העונש חל לגבי אותה גומה הבאה.
הערה  :2על מנת למנוע משחק איטי ,רשאית הועדה לקבוע ,בתנאי תחרות (כלל
 ,)33-1הנחיות באשר לקצב המשחק ,לרבות פרקי זמן מכסימליים להשלמת
סיבוב מוגדר ,גומה או חבטה.
במשחק חבטות בלבד ,רשאית הועדה לשנות ,במסגרת אותם תנאים ,את
העונשים להפרת כלל זה ,כדלקמן:
עבירה ראשונה  -חבטה אחת;
עבירה שניה  -שתי חבטות.
לעבירה נוספת  -פסילה.
  .6-8הפסקת המשחק; חידוש המשחק
א .מתי מותר
אסור לשחקן להפסיק את המשחק אלא אם-
( )1הועדה השעתה את המשחק;
( )2הוא סבור כי קיימת סכנת בריאות בשל ברק;
( )3הוא מבקש החלטה מהועדה בקשר עם עניין שבספק או שלגביו קיימים
חילוקי דעות (ראה כלל  5-2וכלל  ;)34-3או
( )4קיימת סיבה אחרת טובה המצדיק זאת ,כגון מחלה פתאומית.
תנאי מזג אויר גרועים בפני עצמם אינם מהווים נימוק להפסקת המשחק.
במקרה והשחקן מפסיק את משחקו ללא הרשאה מפורשת מהועדה ,עליו
להודיע לועדה על כך מוקדם ככל האפשר מבחינה מעשית .אם עשה כן
והועדה מקבלת את נימוקיו כמניחים את הדעת ,לא יוטל על השחקן כל עונש.
בכל מקרה אחר דינו  -פסילה.
חריגה במשחק גומות :שחקנים המפסיקים את משחקם תוך כדי הסכמה ביניהם
אינם צפויים לעונש פסילה ,אלא אם בעשותם כך הם מעכבים את התחרות
עצמה.
הערה :עזיבת המגרש כשלעצמה אינה מהווה הפסקת המשחק.

כלל 6
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ב .נוהל כאשר המשחק הופסק על ידי הועדה
כאשר המשחק הופסק על ידי הועדה ,אזי ,במקרה והשחקנים במפגש או
בקבוצת משחק נמצאים בין משחק שתי גומות ,אסור להם לחדש את משחקם
כל עוד לא נתנה הועדה הוראה על התחדשות המשחק .במקרה והם במהלך
משחק גומה זכותם להמשיך באותה גומה בתנאי שעושים זאת ללא דיחוי .אם
השחקנים יבחרו להמשיך את משחק הגומה ,מותר להם להפסיק את משחקם
לפני סיום אותה גומה .בכל מקרה משחקם יופסק לאחר סיום אותה גומה.
על השחקנים לחדש את משחקם לאחר שהועדה הורתה על חידוש המשחק.

העונש בגין הפרת כלל 6-8ב’:
פסילה.
הערה :הועדה רשאית לקבוע בתנאי תחרות (כלל  )33-1כי במצבים מסוכנים
פוטנציאליים המשחק ייפסק לאלתר לאחר השעיית המשחק על ידי הועדה .אם
שחקן אינו מפסיק את משחקו מיד ,הוא ייפסל ,אלא אם קיימות נסיבות המצדיקות
ויתור על עונש פסילה ,כאמור בכל .33-7
ג .הרמת כדור כאשר משחק נפסק
כאשר שחקן מפסיק את משחק גומה בהתאם לכלל 6-8א’ ,מותר לו להרים
את כדורו ללא הטלת כל עונשין ,אך ורק במקרה והועדה השעתה את המשחק
או קיימת סיבה טובה להרימו .בטרם הרמת הכדור ,על השחקן לסמן את
מיקום הכדור .אם השחקן מפסיק את המשחק ומרים את כדורו ללא הרשאה
מפורשת מהועדה ,עליו להודיע ,תוך מתן דיווח לועדה (כלל 6-8א’) ,כי הרים
את הכדור.
במקרה והשחקן מרים את הכדור ללא סיבה טובה לעשות זאת ,או נמנע
מלסמן את מיקום הכדור לפני הרמתו ,או נמנע מלדווח לועדה על הרמת
הכדור ,תוטל עליו חבטת עונשין אחת.
ד .נוהל כאשר המשחק מתחדש
המשחק יתחדש מהנקודה ממנה הופסק ,גם אם חידוש המשחק מתרחש
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למחרת היום או ביום אחר .על השחקן לנהוג כדלקמן לפני חידוש המשק או
עם חידוש המשחק:
( )1במקרה והשחקן הרים את הכדור ,ובלבד שהיה רשאי להרימו על פי כלל
6-8ג’ ,עליו להניח את הכדור המקורי או כדור שהוחלף באותה נקודה
ממנה הורם הכדור המקורי .אחרת יש להניח מחדש את הכדור המקורי;
( )2במקרה והשחקן לא הרים את כדורו הוא יהיה רשאי ,ובלבד שהיה זכאי להרימו
על פי כלל 6-8ג’ ,לנקותו ולהניחו מחדש ,או כדור שהוחלף ,באותה נקודה
ממנה הכדור המקורי הורם .בטרם ירים את הכדור עליו לסמן את מיקומו; או
( )3אם יזוז כדורו של השחקן או סמן הכדור שלו (לרבות על ידי רוח או מים)
תוך פרק הזמן שהמשחק מושעה ,יש להניח מחדש כדור או סמן כדור באותו
מקום ממנו הכדור המקורי או סמן הכדור הוזז.
הערה :אם לא ניתן לקבוע את המקום המדויק בו יונח הכדור ,יש להעריך את המקום
והכדור יונח על הנקודה המשוערת.
הוראות כלל 20-3ג’ אינן חלות.
*העונש בגין הפרת כלל 6-8ד’
במשחק גומות  -הפסד הגומה; במשחק חבטות  2 -חבטות עונשין.
*אם יוטל על שחקן עונש כללי בגין הפרת כלל 6-8ד’ ,לא יוטל כל עונש נוסף בהתאם
לכלל 6-8ג’.
     כלל           7אימונים

הגדרות
כל מונח מוגדר מופיע בפרק ההגדרות לפי סדר האלף-בית האנגלי  -ראה עמודים
.30-43
  .7-1לפני או בין סיבובים
א .משחק גומות
בכל יום של תחרות לפי משחק גומות זכותו של השחקן להתאמן על מגרש התחרות
לפני הסיבוב.

כלל 7
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ב .משחק חבטות
בכל יום של תחרות לפי משחק חבטות או משחק לשבירת שוויון ,לא יתאמן מתחרה
במגרש התחרות ולא יבדוק את משטחו של כל גרין במגרש על ידי גילגול כדור או
חיספוס במשטחו.
כאשר שני סיבובים או יותר משוחקים בימים רצופים ,אסור למתחרה להתאמן
בין אותם סיבובים בכל מגרש תחרות שיש עדיין לשחק בו ,וכן אסור לו לבדוק את
משטחו של כל גרין במגרש כזה על ידי גילגול כדור או חיספוס במשטחו.
חריגה :אימוני פאטינג או צ’יפינג על או קרוב למשטח הטי הראשון לפני תחילת סיבוב
או משחק לשבירת השוויון מותרים.

העונש בגין הפרת כלל 7-1ב’:
פסילה.
הערה :הועדה רשאית לקבוע בתנאי תחרות (כלל  )33-1איסור על אימונים במגרש
התחרות בכל יום של תחרות לפי משחק גומות או להתיר אימונים במגרש התחרות או
חלק ממנו (כלל 33-2ג’) בכל יום של תחרות ,או בין סיבובים בתחרות ,לפי משחק
חבטות.
  .7-2במהלך סיבוב
לא ישחק שחקן חבטת אימון במהלך משחק בגומה פלונית.
בין משחק בשתי גומות ,אסור לשחקן לבצע חבטת אימון ,אולם השחקן רשאי להתאמן
בפאטינג או בצ’יפינג על או ליד:
(א) הגרין של הגומה האחרונה ששיחק,
(ב) גרין לאימונים כלשהו ,או
(ג) משטח הטי של הגומה הבאה בסיבוב ,ובלבד שחבטת אימון כזו לא תשוחק מתוך
מכשול ובתנאי שלא יעכב את המשחק יתר על המידה (כלל .)6-7
חבטות שבוצעו במהלך המשך משחק בגומה שהתוצאה בה כבר הוכרעה אינן נחשבים
חבטות אימון.
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חריגה :במקרים והמשחק הושעה על ידי הועדה רשאי שחקן ,לפני חידוש המשחק,
להתאמן (א) כאמור בכלל זה( ,ב) בכל מקום מלבד על מגרש התחרות ,וכן (ג) בכל
דרך אחרת שהועדה התירה אימונים.

העונש בגין הפרת כלל :7-2
במשחק גומות  -הפסד הגומה; במשחק חבטות  2 -חבטות עונשין.
במקרה של הפרה בין שתי גומות ,העונש חל לגבי הגומה הבאה.
הערה  :1תנופת אימון אינה חבטת אימון ומותר לבצעה בכל מקום במגרש ,בתנאי
שהשחקן אינו מפר את הכללים.
הערה  :2הועדה רשאית ,במסגרת תנאי תחרות (כלל  ,)33-1לאסור:
(א) אימונים על או ליד הגרין של הגומה שזה עתה שוחקה ,וכן
(ב) גלגול כדור על הגרין של הגומה שזה עתה שוחקה.
     כלל           8יעוץ; הצבעה על כיוון קו המשחק

הגדרות
כל מונח מוגדר מופיע בפרק ההגדרות לפי סדר האלף-בית האנגלי  -ראה עמודים
.30-43
 . 8-1יעוץ
במהלך סיבוב מוגדר אסור לשחקן :
(א) לתת יעוץ לכל מי שמתחרה בתחרות אשר משחק במגרש למעט בן-זוגו ,או
(ב) לבקש יעוץ מכל אדם למעט מבן-זוגו או מכל אחד מנושאי הכלים שלהם.
  .8-2הצבעה על קו המשחק
א .מלבד בגרין
למעט על הגרין ,מותר ששחקן יבקש מכל אדם להראות לו את קו המשחק ,אולם
אף אדם לא ימוקם על ידי השחקן על או קרוב לאותו קו או המשך הקו מעבר
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לגומה בזמן שהחבטה מתבצעת .כל סימן שהונח על ידי שחקן או בידיעתו כדי
להראות את הכיוון יוסר לפני שהחבטה תבוצע.
חריגה :מוט דגל מוחזק או מורם  -כלל .17- 1
ב .על הגרין
כאשר כדורו של שחקן מונח על הגרין נושא הכלים של השחקן בן-זוגו או כל אחד
מנושאי הכלים שלהם רשאי ,בטרם תשוחק החבטה אך לא במהלכה ,להצביע על
קו או כיוון לפאט ,אך אסור להם תוך כדי כך לגעת בגרין .אסור להניח כל סימן
במקום כלשהו כדי להצביע על קו לפאט.

העונש בגין הפרת כלל זה:
במשחק גומות  -הפסד הגומה; במשחק חבטות  2 -חבטות עונשין.
הערה :בקביעת תנאי משחק קבוצות (כלל  ,)33-1רשאית הועדה להתיר לכל קבוצה
למנות אדם אחד אשר יהיה רשאי לתת יעוץ (לרבות הצבעה על קו לפאט) לחברי אותה
קבוצה .הועדה רשאית להתנות תנאים לגבי המינוי וההתנהגות המותרת של אותו אדם,
שזהותו תיוודע לועדה לפני מתן יעוץ.
     כלל           9מידע באשר למספר החבטות ששוחקו

הגדרות
כל מונח מוגדר מופיע בפרק ההגדרות לפי סדר האלף-בית האנגלי  -ראה עמודים
.30-43
  .9-1כללי
מספר החבטות ששוחקו על ידי שחקן יכלול את כל חבטות העונשין החלות עליו.
  .9-2במשחק גומות
א .מידע באשר למספר החבטות ששוחקו.
יריב רשאי בכל עת במהלך משחק גומה לברר מהשחקן כמה חבטות שוחקו על ידי
השחקן עד לאותה עת ,ולאחר סיום הגומה זכאי היריב לברר בכמה חבטות סיים
השחקן את הגומה שזה עתה שוחקה.
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ב .מידע לא נכון
אסור לשחקן למסור מידע לא נכון ליריבו .אם שחקן מוסר מידע לא נכון ,הוא
מפסיד את הגומה.
שחקן נחשב כי מסר מידע לא נכון אם הוא:
( )1נמנע מלהודיע ליריבו בהזדמנות המעשית הראשונה כי הוא צפוי לעונש ,אלא
אם (א) הוא נוהג בעליל על פי כלל שיש עמו הטלת עונש והליך זה נצפה על
ידי יריבו ,או (ב) הוא מתקן את הטעות לפני שיריבו מבצע את חבטתו הבאה;
או
( )2הוא מוסר מידע לא נכון במהלך משחק גומה לגבי מספר החבטות ששוחקו
ונמנע מלתקן את הטעות לפני שיריבו מבצע את חבטתו הבאה; או
( )3הוא מוסר מידע לא נכון לגבי מספר החבטות שבוצעו כדי לסיים גומה והדבר
משפיע על הבנת היריב בעניין תוצאת אותה גומה ,אלא אם השחקן מתקן את
הטעות לפני ששחקן כלשהו מבצע חבטה ממשטח הטי הבא ,או במקרה של
הגומה האחרונה במפגש ,לפני שכל השחקנים עזבו את הגרין.
שחקן מסר מידע לא נכון גם אם הדבר נובע מאי הכללת עונש שלא ידע שהוא צפוי
לו .הרי אחריותו של השחקן להיות בקי בכללים.
  .9-3משחק חבטות
על מתחרה הצפוי לעונש בשל קרות אירוע הגורר הטלת עונשין ,להודיע על כך
לרשם שלו בהזדמנות המעשית הראשונה.

סדר המשחק
     כלל           10סדר המשחק

הגדרות
כל מונח מוגדר מופיע בפרק ההגדרות לפי סדר האלף-בית האנגלי  -ראה עמודים
.30-43
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  .10-1משחק גומות
א .בהתחלת המשחק בגומה
הצד בעל “הכבוד” במשטח הטי הראשון ייקבע על פי סדר ההגרלה למשחק.
בהעדר סידור המשחק לפי הגרלה ,בעל הכבוד ייקבע על ידי הטלת מטבע.
הצד אשר זוכה בגומה מקבל את הכבוד במשטח הטי הבא .אם הסתיימה גומה
בתיקו הצד שהיה לו הכבוד במשטח הטי הקודם שומר עליו.
ב .במהלך המשחק בגומה
לאחר ששני השחקנים החלו במשחק בגומה ,הכדור הרחוק ביותר מהגומה ישוחק
ראשון .אם הכדורים נמצאים מרחק זהה מהגומה ,תוכרע השאלה לגבי איזה כדור
ישוחק ראשון על ידי הטלת מטבע.
חריגה :כלל 30-3ג’ (משחקי “הכדור הטוב” ומשחק גומות ברביעיות).
הערה :כאשר מתברר כי הכדור המקורי לא ישוחק כפי שהוא מונח והשחקן נדרש לשחק
כדור קרוב ככל האפשר מהנקודה ממנה שוחק הכדור המקורי לאחרונה (ראה כלל 20-
 ,)5אזי סדר המשחק נקבע לפי הנקודה ממנה בוצעה החבטה הקודמת.
בנסיבות בהן מותר שכדור ישוחק מנקודה שונה מזו שהחבטה הקודמת שוחקה ,אזי סדר
המשחק ייקבע לפי המקום שהכדור המקורי הגיע למנוחה.
ג .משחק מחוץ לתור
אם שחקן שיחק כאשר יריבו היה אמור לשחק לא מוטל כל עונש ,אך זכותו של
היריב לדרוש מיד כי השחקן יבטל את החבטה ששוחקה כאמור ולשחק כדור אחר,
לפי הסדר הנכון ,קרוב ככל האפשר מהמקום ממנו שוחק הכדור המקורי לאחרונה
(ראה כלל .)20-5
  .10-2משחק חבטות
א .משטח הטי
המתחרה בעל הכבוד במשטח הטי הראשון ייקבע על פי סדר ההגרלה למשחק.
בהעדר סידור המשחק לפי הגרלה ,בעל הכבוד ייקבע על ידי הטלת מטבע.
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המתחרה הקובע את התוצאה הנמוכה ביותר בגומה מקבל את הכבוד לגבי משטח
הטי הבא .המתחרה הקובע את התוצאה השניה בטיבה ישחק אחריו וכן הלאה.
כאשר שני מתחרים או יותר קובעים תוצאה זהה בגומה ,אליהם לשחק ממשטח
הטי הבא לפי אותו הסדר ששיחקו ממשטח הטי הקודם.
חריגה :כלל ( 32-1תחרויות תקן וסטייבלפורד לפי מקדם יתרון).
ב .במהלך המשחק בגומה
לאחר שהמתחרים החלו במשחק בגומה ,הכדור הרחוק ביותר מהגומה ישוחק
ראשון .אם שני כדורים או יותר נמצאים מרחק זהה מהגומה ,תוכרע השאלה לגבי
איזה כדור ישוחק ראשון על ידי הטלת מטבע.
חריגות :כלל ( 22כדור מפריע למשחק או מסייע) וכלל ( 31-5משחק חבטות ברביעיות).
הערה :כאשר מתברר כי הכדור המקורי לא ישותק כפי שהוא מונח והמתחרה נדרש
לשחק כדור קרוב ככל האפשר מהנקודה ממנה שוחק הכדור המקורי לאחרונה (ראה
כלל  ,)20-5אזי סדר המשחק נקבע לפי הנקודה ממנה בוצעה החבטה הקודמת.
בנסיבות בהן מותר שכדור ישוחק מנקודה שונה מזו ממנה שוחקה החבטה הקודמת ,אזי
סדר המשחק ייקבע לפי המקום שהכדור המקורי הגיע למנוחה.
ג .משחק מחוץ לתור
אם ישחק מתחרה שלא בתורו ,לא יוטלו עונשים כלשהם והכדור ישוחק כפי שהוא
מונח .אולם אם הועדה קובעת כי מתחרים הסכימו ביניהם לשחק שלא לפי התור
כדי להקנות יתרון כלשהו לאחד מהם ,ייפסלו כולם.
(ביצוע חבטה כאשר כדור אחר בתנועה לאחר חבטה מהגרין  -ראה כלל 16-1ו’)
(משחק שלא לפי סדר במשחק חבטות בשלשות ורביעיות שני כדורים ,ראה כלל )29-3
  .10-3כדור מותנה או כדור שני ממשטח הטי
כאשר שחקן משחק כדור מותנה או כדור נוסף ממשטח הטי ,עליו לעשות זאת לאחר
שיריבו או עמיתו שיחק את חבטתו הראשונה .אם יותר משחקן אחד בוחר לשחק כדור
מותנה או חייב לשחק כדור נוסף ממשטח הטי ,יש לשמור על סדר המשחק המקורי.

כלל 11/10

67

אם שחקן .משחק כדור מותנה או כדור נוסף מחוץ לתורו ,כלל 10-1ג’ או 10-2ג’ יחולו.
     כלל           11משטח הטי

הגדרות
כל מונח מוגדר מופיע בפרק ההגדרות לפי סדר האלף-בית האנגלי  -ראה
עמודים .30-43
  .11-1פעולת ההגבהה
כאשר שחקן מכניס כדור למשחק ממשטח הטי ,הכדור ישוחק מתוך משטח הטי
וממפלס הקרקע או מיתד טי המקיים אחר הכללים על או בתוך מפלס הקרקע.
לעניין כלל זה ,מפלס הקרקע כולל כל חריגה שבמשטח (בין אם נוצרה על ידי
השחקן ובין אם לאו) וכן חול או חומר טבעי אחר (בין אם הונח על ידי השחקן ובין
אם לאו).
אם שחקן מבצע חבטה בכדור מיתד טי שאינו מקיים אחר הכללים ,או בכדור
שהוגבה באופן שלא מותר על פי כלל זה ,דינו פסילה.
שחקן רשאי לעמוד מחוץ למשטח הטי על מנת לחבוט בכדור הנמצא בתוך
משטח הטי.
  .11-2סימני משטח הטי
לפני ביצוע חבטתו הראשונה של השחקן ממשטח טי של הגומה המשוחקת ,חזקה
היא כי סימני משטח הטי קבועים במקומם .אי לכך ,במקרה ושחקן מזיז או מאפשר
למשהו אחר להזיז סימן משטח טי כלשהו על מנת להימנע מכך שיפריע לעמדתו,
מרחב תנופתו העתידית או קו המשחק שלו ,יוטל עליו העונש הקבוע בגין הפרת כלל
.13-2
  .11-3כדור נופל מיתד הטי
אם כדור אשר לא במשחק נופל מיתד טי או נדחף ממנה על ידי שחקן תוך תפישת
עמדת החבטה שלו ,מותר להגביה אותו מחדש על יתד הטי ללא עונשין ,אולם
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אם בנסיבות אלה בוצע נסיון חבטה בכדור ,בין אם הכדור בתנועה ובין אם לאו,
החבטה תיחשב ,אך לא יוטל כל עונש.
  .11-4התחלה מחוץ למשטח הטי
א .משחק גומות
אם שחקן ,תוך התחלת גומה ,ישחק כדור מנקודה שמחוץ למשטח הטי לא מוטל
כל עונש ,אך יריבו רשאי לדרוש מיד שהשחקן יבטל את החבטה ששוחקה כאמור
ולשחק כדור מתוך משטח הטי.
ב .משחק חבטות
אם מתחרה ,תוך התחלת גומה ,ישחק כדור מנקודה שמחוץ למשטח הטי ,יוטל עליו
שתי חבטות עונשין ולאחר מכן ,עליו לשחק כדור מתוך משטח הטי.
היה ומתחרה מזניח לתקן את טעותו בטרם ישחק חבטה ממשטח הטי הבא ,או,
במקרה ומדובר בגומה האחרונה בסיבוב ,מבלי להצהיר ,לפני שעוזב את הגרין
האחרון ,על כוונתו לתקן את טעותו ,דינו פסילה.
החבטה ששוחקה על ידי מתחרה מנקודה מחוץ למשטח הטי וחבטות נוספות
המשוחקות על ידו לפני תיקון הטעות אינן נמנות בתוצאתו.
  .11-5משחק ממשטח הטי לא נכון
הוראות כלל  11-4חלות.

המשחק בכדור
     כלל           12חיפוש אחר כדור וזיהויו

הגדרות
כל מונח מוגדר מופיע בפרק ההגדרות לפי סדר האלף-בית האנגלי  -ראה עמודים
.30-43
  .12-1חיפוש אחר כדור; ראית הכדור
בחיפוש אחר כדור בכל מקום במגרש ,מותר לשחקן לגעת או לכופף עשב גבוה ,קני
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סוף ,שיחים ,שיחי הערבה וכיוצא באלה ,אולם רק במידה הדרושה כדי למצוא ולזהות
את הכדור ,ובלבד שבעשותו כך הוא לא ישפר את תנוחת הכדור ,מרחב תנופתו
העתידית או קו המשחק שלו.
שחקן אינו בהכרח רשאי לראות את כדורו בעת ביצוע חבטה.
בתוך מכשול ,אם קיימת סברה שהכדור מכוסה במטרדים לא מעוגנים או בחול ,רשאי
השחקן ,על ידי חיטוט או גירוף באמצעות מחבט או בדרך אחרת ,להסיר אותה כמות
מטרדים לא מעוגנים או חול אשר תאפשר לו לראות חלק מהכדור .אם תוסר כמות
עודפת ,לא מוטל כל עונש ,והכדור יכוסה מחדש כדי שיהיה ניתן לראות רק חלק ממנו.
במקרה והכדור מוזז תוך כדי פעולה כנ”ל ,לא מוטל כל עונש; הכדור יוחזר למקומו ובמידת
הצורך יכוסה מחדש .באשר להסרת מטרדים לא מעוגנים מחוץ למכשול ,ראה כלל .23-1
במקרה וכדור המונח בתוך או על מחסום או בתנאי קרקע חריגים מוזז שלא בכוונה תוך
כדי חיפוש ,לא מוטל כל עונש; יש להחזיר את הכדור למקומו ,אלא אם השחקן מחליט
לנהוג לפי כלל 24-1ב’24-2 ,ב’ או 25-1ב’ ,לפי העניין .אם השחקן מחזיר את הכדור
למקומו ,הוא עדיין רשאי לנהוג על פי כלל 24-1ב’24-2 ,ב’ או 25-1ב’ ,אם כללים
אלה ישימים.
במקרה וקיימת סברה כי הכדור מונח במים בתוך מכשול מים ,רשאי השחקן לחטט
בתוך המים עם מחבט או בדרך אחרת בנסיון למצוא את הכדור .אם הכדור מוזז תוך
כדי חיטוט ,הכדור יוחזר למקומו ,אלא אם השחקן בוחר לנהוג לפי כלל  .26-1לא מוטל
כל עונש בגין גרימת הזזת הכדור ,ובלבד שניתן לייחס את תזוזת הכדור ישירות לפעולת
החיטוט .אחרת מוטל על השחקן חבטת עונשין אחת על פי כלל 18-2א’.

העונש בגין הפרת כלל :1-12
במשחק גומות  -הפסד הגומה; במשחק חבטות  2 -חבטות עונשין.
  .12-2זיהוי הכדור
האחריות לשחק את הכדור הנכון רובצת על השחקן בלבד .מומלץ שכל שחקן יוסיף
סימן היכר לכדורו.
אם לשחקן יסוד להאמין כי כדור שבמנוחה הינו כדורו וקיים צורך להרים את הכדור על
מנת לזהותו ,הוא רשאי להרים את הכדור ,ללא הטלת כל עונש ,על מנת לעשות כן.
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בטרם ירים את הכדור ,על השחקן להודיע על כוונתו לעשות כן ליריבו במשחק גומות,
או לרשם שלו או עמיתו במשחק חבטות ,ועליו לסמן את מיקום הכדור .אזי יהיה רשאי
להרים ולבדוק את הכדור ובלבד שיאפשר ליריבו ,רשמו או עמיתו ,לפי העניין ,להתבונן
בתהליך ההרמה וההחזרה למקום .אין לנקות את הכדור מעבר לנדרש לשם זיהוי ,כאשר
מורם על פי כלל .12-2
אם הכדור הוא אכן כדורו של השחקן והשחקן אינו ממלא אחר נוהל זה או כל חלק ממנו,
או במקרה וירים את כדורו לשם זיהוי כאשר אין צורך לעשות כן ,יוטל עליו עונש של
חבטה אחת .אם מסתבר כי הכדור שהורם אכן כדורו של השחקן ,עליו להחזירו למקום.
אם הוא נמנע מלעשות כן ,יוטל עליו העונש הכללי להפרת כלל  ,12-2אולם אין כל
עונש נוסף על פי כלל זה.
הערה :במקרה ושונתה תנוחתו המקורית של כדור שיש להניחו או להניחו מחדש ,ראה
כלל 20-3ב’.

* עונשים להפרת כלל :12-2
משחק גומות  -הפסד הגומה; משחק חבטות  -שתי חבטות.
*אם יוטל על שחקן העונש הכללי להפרת כלל  ,12-2אין כל עונש נוסף על פי כלל זה.
     כלל           13הכדור ישוחק כפי שהוא מונח

הגדרות
כל מונח מוגדר מופיע בפרק ההגדרות לפי סדר האלף-בית האנגלי  -ראה עמודים
.30-43
  .13-1כללי
הכדור ישוחק כפי שהוא מונח ,אלא אם נקבע אחרת בכללים.
(כדור במנוחה מוזז  -ראה כלל )18
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  .13-2שיפור מצב תנוחת הכדור ,מרחב עמידה או תנופה עתידית או קו
המשחק
אסור לשחקן לשפר או להרשות לאחר לשפר:
• את מיקומו או תנוחתו של כדורו,
• את מרחב עמדתו או תנופתו העתידית,
• את קו משחקו או המשך סביר של אותו קו מעבר לגומה ,או
• את השטח בו עליו להפיל או להניח כדור
באמצעות כל אחת מהפעולות הבאות:
• דחיפת מחבט על פני שטח האדמה,
• הזזת ,כפיפת או שבירת כל עצם צומח או קבוע (לרבות מחסומים נייחים ועצמים
המגדירים מחוץ לתחום),
• יצירת או הסרת בליטות או שקעים במשטח הקרקע,
• הסרת או דחיסת חול ,אדמה רפה ,פיסות דשא מוחזרות או אריח דשא אחר
שהועמד במקום ,או
• הסרת טל ,קרה או מים.
אולם לא יוטל על השחקן כל עונש אם הפעולה מתבצעת:
• תוך קרקוע מחבטו בצורה עדינה במהלך תפישת עמדת החבטה שלו,
• תוך כדי תפישת עמדתו באופן סביר והוגן,
• תוך כדי ביצוע חבטה או התנועה לאחור של מחבטו לצורך ביצוע חבטה
והחבטה תבוצע בפועל,
• תוך כדי יצירת או הסרת חריגות במפלס משטח הטי (כלל  )11-1או תוך כדי
הסרת טל ,קרה או מים ממשטח הטי ,או
• בגרין תוך כדי הסרת חול ואדמה רפה או תוך כדי תיקון נזק (כלל .)16-1
חריגה :כדור המונח בתוך במכשול  -ראה כלל .13-4
  .13-3בנית עמדה
שחקן רשאי להעמיד את רגליו באופן יציב תוך כדי תפישת עמדתו ,אולם אסור לו לבנות
עמדה.
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  .13-4כדור מונח בתוך מכשול; פעולות אסורות
מלבד כאמור בכללים ,לפני ביצוע חבטה בכדור המונח במכשול (בין אם בבונקר ובין
אם במכשול מים) או אשר ,לאחר שהורם מתוך מכשול ,מותר להפילו או להניחו בתוך
המכשול ,אסור לשחקן:
א .לבחון את מצב המכשול או כל מכשול דומה,
ב .לגעת בקרקע במכשול או במים שבמכשול מים ,בידו או באמצעות מחבט או
בצורה אחרת ,או
ג .לגעת או להזיז כל מטרד לא מעוגן הנמצא בתוך או הנוגע במכשול.
חריגות:
 .1בתנאי שלא ייעשה דבר המהווה בדיקת תנאי המכשול או המשפר את תנוחת הכדור,
לא יוטל כל עונש במקרה והשחקן (א) נוגע באדמה או במטרדים לא מעוגנים בכל
מכשול או במים במכשול מים כתוצאה מנפילה או כדי למנוע נפילה ,או תוך הסרת
מחסום ,או תוך כדי מדידה או סימון מקומו של כדור ,או תוך שליפת ,הרמת או הנחת
כדור או הנחתו מחדש ,בהתאם לכלל כלשהו ,או (ב) מניח את מחבטיו בתוך מכשול.
 .2לאחר ביצוע החבטה ,אם הכדור עדיין בתוך המכשול או הורם מתוך המכשול
ומותר להפילו או להניחו במכשול ,השחקן רשאי להחליק חול או אדמה בתוך המכשול,
ובלבד שלא ייעשה דבר המהווה הפרת כלל  13-2בנוגע לחבטתו הבאה .אם הכדור
נמצא מחוץ למכשול לאחר ביצוע החבטה ,השחקן רשאי להחליק חול או אדמה בתוך
המכשול ללא כל הגבלה.
 .3במקרה והשחקן מבצע חבטה מתוך מכשול והכדור מגיע למנוחה במכשול אחר ,כלל
13-4א’ אינו חל לגבי פעולות מאוחרות כלשהן שננקטו במכשול ממנו בוצעה החבטה.
הערה :בכל עת ,לרבות בעת תפישת עמדתו או תוך כדי תנועתו אחורנית לשם ביצוע
החבטה ,מותר לשחקן לגעת עם מחבט או בדרך אחרת ,בכל מחסום ,כל מבנה שהוכרז
על ידי הועדה כחלק בלתי נפרד מהמגרש או בכל דשא ,שיח ,עץ או דבר צומח אחר.

העונש בגין הפרת כלל זה:
במשחק גומות  -הפסד הגומה; במשחק חבטות  2 -חבטות עונשין.
(חיפוש אחר כדור  -ראה כלל )12-1
(הקלה בגין כדור שבמכשול מים  -ראה כלל )26

כלל 14

73

     כלל           14חבטת הכדור

הגדרות
כל מונח מוגדר מופיע בפרק ההגדרות לפי סדר האלף-בית האנגלי  -ראה עמודים
.30-43
  .14-1החבטה בכדור חייבת להיות בצורה הוגנת
הכדור ייחבט כהלכה עם ראש המחבט ואסור לדחפו ,לגרפו או להרימו כלפי מעלה ללא
תנופה אחורנית של המחבט תחילה.
  .14-2סיוע
תוך ביצוע חבטה ,אסור לשחקן:
א .לקבל סיוע פיזי או הגנה בפני יסודות הטבע ,או
ב .להתיר לנושא הכלים שלו ,בן-זוגו או נושא הכלים של בן-זוגו למקם את עצמו על
או קרוב להמשך קו המשחק או קו הפאט

העונש בגין הפרת כלל  14-1או :14-2
במשחק גומות  -הפסד הגומה; במשחק חבטות  2 -חבטות עונשין.
  .14-3התקנים מלאכותיים ,ציוד חריג ושימוש חריג בציוד
ה R&A-שומר לעצמו את הזכות לשנות בכל עת את הכללים ביחס להתקנים מלאכותיים,
ציוד חריג ושימוש חריג בציוד ולקבוע או לשנות פרשנויות ביחס לאותם כללים.
שחקן שיש לו ספק באם השימוש בפריט כלשהו היה מהווה הפרה של כלל  14-3יפנה
אל ויתייעץ עם ה.R&A-
על יצרן להגיש ל R&A-דוגמה של פריט המיועד לייצור ,כדי שה R&A-שיפסוק האם
השימוש בפריט כזה בסיבוב מוגדר היה גורם לכך ששחקן יהיה בהפרה של כלל 14-
 .3דוגמה כזו תהפוך רכושו של ה R&A-לצורכי התייחסות .יצרן שאינו מגיש דוגמה ,או
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לאחר הגשת דוגמא אינו מחכה לקבלת קביעה ,קודם לייצור ו/או לשיווק הפריט ,נושא
בסיכון כי ייקבע כי השימוש בפריט היה מהווה הפרת הכללים.
מלבד כפי שנקבע בכללים ,אסור לשחקן להשתמש במהלך סיבוב מוגדר בכל התקן
מלאכותי או בציוד חריג ,או להשתמש בציוד כלשהו באופן חריג:
א .העשוי לסייע לו בביצוע חבטה או מהלך משחקו; או
ב .לשם הערכת או מדידת המרחק או תנאים העשויים להשפיע על מהלך משחקו; או
ג .העשוי לסייע לשחקן באחיזת המחבט ,אולם מותר
( )1לשחקן ללבוש כפפות רגילות;
( )2להשתמש בשרף ,אבקה וחומרי ייבוש או לחות; וכן
( )3לעטוף את הידית עם מגבת או מטפחת.
חריגות:
 .1שחקן אינו מפר כלל זה אם (א) הציוד או ההתקן מיועד להקל על מצב רפואי או
פועל להקלת מצב רפואי( ,ב) לשחקן סיבה רפואית לגיטימית להשתמש בציוד
או בהתקן ,וכן (ג) הועדה שוכנעה כי השימוש בציוד או בהתקן כאמור אינו מעניק
לשחקן כל יתרון בלתי ראוי על שחקנים אחרים.
 .2שחקן אינו מפר כלל זה אם הוא משתמש בציוד באופן מקובל מבחינה מסורתית.

העונש בגין הפרת כלל :14-3
פסילה.
הערה :הועדה רשאית להתקין כלל מקומי המאפשר לשחקנים להשתמש בהתקנים
המודדים או מעריכים מרחק בלבד.
  .14-4חבטה בכדור יותר מפעם אחת
במקרה ומחבטו של שחקן חובט יותר מפעם אחת בכדור תוך כדי בצוע חבטה ,על
השחקן לחשב את החבטה וכן להוסיף חבטת עונשין ,כך שחבטה כאמור תחשב כשתי
חבטות בסך הכל.
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  .14-5משחק בכדור בתנועה
אסור לשחקן לבצע חבטה בכדורו בעת שכדורו בתנועה.
חריגות:
• כדור נופל מטי  -כלל .11-3
• חבטה בכדור יותר מפעם אחת  -כלל .14-4
• כדור נע בתוך מים  -כלל .14-6
כאשר הכדור מתחיל לזוז רק לאחר שהשחקן התחיל את חבטתו או את התנועה אחורנית
של המחבט לשם בצוע החבטה ,אין הוא נענש על פי כלל זה בגין משחק בכדור בתנועה,
אולם אין הוא פטור מעונש כלשהו המוטל על פי הכללים המפורטים מטה:
• כדור במנוחה הוזז על ידי שחקן  -כלל 18-2א’.
• כדור במנוחה זז לאחר תפישת עמדת חבטה  -כלל 18-2ב'.
(כדור הוסט או נעצר בכוונה על ידי שחקן ,בן-זוג או נושא כלים  -ראה כלל )1-2
  .14-6כדור נע בתוך מים
כאשר כדור נע בתוך מים שבמכשול מים ,מותר לשחקן לבצע חבטה בו ,ללא הטלת
עונשין ,אולם אסור לו להמתין כדי לאפשר לזרם או לרוח לשפר את מיקום כדורו .ניתן
להרים כדור אשר נע במים במקרה והשחקן בוחר לפעול לפי כלל .26

העונש בגין הפרת כללים  14-5או 14-6
במשחק גומות  -הפסד הגומה; במשחק חבטות  2 -חבטות עונשין.

     כלל           15כדור שהוחלף :משחק בכדור לא נכון

הגדרות
כל מונח מוגדר מופיע בפרק ההגדרות לפי סדר האלף-בית האנגלי  -ראה עמודים
.30-43
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  .15-1כללי
על שחקן לסיים גומה עם אותו כדור אתו התחיל לשחק ממשטח הטי של אותה גומה,
אלא אם הכדור אבד או יצא אל מחוץ לתחום ,או אם השחקן מחליף אותו בכדור אחר,
בין אם החלפה כנ”ל מותרת על פי הכללים ובין אם לאו (ראה כלל  .)15-2במקרה
ושחקן ישחק כדור לא נכון ,ראה כלל .15-3
  .15-2כדור שהוחלף
שחקן רשאי להחליף כדור כאשר הוא פועל על פי כלל המתיר לשחקן לשחק ,להפיל או
להניח כדור אחר תוך השלמת משחק הגומה .הכדור שהוחלף הופך לכדור שבמשחק.
במקרה ושחקן מחליף כדור כאשר הוא לא רשאי לעשות כן על פי הכללים ,אותו כדור
שהוחלף אינו כדור לא נכון; הוא הופך לכדור שבמשחק .אם הטעות לא תתוקן כאמור
בכלל  20-6והשחקן מבצע חבטה בכדור שהוחלף שלא כדין ,אזי הוא מפסיד את
הגומה במשחק גומות או יוטל עליו העונש של שתי חבטות עונשין על פי הכלל הישים,
ובמשחק חבטות ,עליו לסיים את הגומה עם הכדור שהוחלף.
חריגה :במקרה ויוטל על שחקן עונש בגין ביצוע חבטה ממקום לא נכון לא יוטל עליו
עונש נוסף בגין החלפת כדור שלא כדין
(משחק ממקום לא נכון  -ראה כלל )20-7
  .15-3כדור לא נכון
א .משחק גומות
במקרה ושחקן מבצע חבטה בכדור לא נכון הוא מפסיד את הגומה.
במקרה והכדור הלא נכון שייך לשחקן אחר באותו משחק ,על בעל הכדור הלא נכון
להניח כדור אחר בנקודה ממנה שוחק הכדור הלא נכון לראשונה.
היה והשחקן ויריבו החליפו כדורים במהלך משחק גומה כלשהי ,הראשון מהם
שביצע חבטה עם כדור לא נכון מפסיד את הגומה; במקרים בהם לא ניתן לקבוע מי
שיחק ראשון בכדור לא נכון ,יסיימו את הגומה עם הכדורים המוחלפים.
חריגה :לא מוטל כל עונש אם שחקן מבצע חבטה בכדור לא נכון אשר זז במים
בתוך מכשול מים .חבטות כלשהן שבוצעו בכדור לא נכון הזז במים בתוך מכשול
מים אינם נלקחים בחשבון בחישוב תוצאת השחקן .על השחקן לתקן את טעותו על
ידי משחק בכדור הנכון או על ידי נקיטת צעדים בהתאם לכללים.
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ב .משחק חבטות
במקרה ומתחרה משחק חבטה אחת או יותר עם כדור לא נכון הוא ייענש
בהוספת  2חבטות עונשין לתוצאתו.
על המתחרה לתקן את טעותו על יד משחק בכדור הנכון .אם אינו מתקן את
טעותו בטרם ישחק חבטה ממשטח הטי הבא ,או במקרה של הגומה האחרונה
בסיבוב ,אינו מצהיר על כוונתו לתקן את טעותו בטרם יעזוב את הגרין ,דינו
להיפסל.
חבטות ששוחקו עם כדור לא נכון אינן נלקחות בחשבון בחישוב תוצאת המתחרה.
היה והכדור הלא נכון שייך למתחרה אחר ,בעל אותו כדור יניח כדור אחר בנקודה
ממנה שוחק הכדור הלא נכון לראשונה.
חריגה :לא מוטל כל עונש אם מתחרה מבצע חבטה בכדור לא נכון אשר זז במים
בתוך מכשול מים .חבטות כלשהן שבוצעו בכדור לא נכון הזז במים בתוך מכשול מים
אינם נלקחים בחשבון בחישוב תוצאת המתחרה.
(תנוחת כדור שיש להניחו או להניחו מחדש  -ראה כלל 20-3ב’)
(נקודה שלא ניתנת לקביעה  -ראה כלל 20-3ג’)
     כלל           16הגרין

הגדרות
כל מונח מוגדר מופיע בפרק ההגדרות לפי סדר האלף-בית האנגלי  -ראה עמודים
.30-43
  .16-1כללי
א .נגיעה בקו הפאט
אסור לגעת בקו הפאט ,אולם:
 .1השחקן רשאי להסיר מטרדים לא מעוגנים ,ובלבד שלא ידחוף דבר כלשהו כלפי
מטה;
 .2בתפישת עמדתו לחבוט בכדור ,מותר לשחקן להניח את המחבט לפני הכדור,
ובלבד שלא ידחוף דבר כלפי מטה;
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 .3בתהליך מדידה  -כלל ;18-6
 .4בהרמת הכדור או הנחתו מחדש  -כלל 16-1ב’;
 .5בדחיסת סמן כדור;
 .6בתיקון פקקי גומות ישנות ושקעים או סימנים בגרין שנגרמו על ידי נחיתת כדורים
 כלל 16-1ג’; וכן .7תוך כדי הסרת מחסומים ניידים  -כלל .24-1
(הצבעה על קו הפאט בגרין  -ראה כלל 8-2ב’)
ב .הרמת וניקוי הכדור
מותר להרים כדור המונח בגרין ,ואם רוצים בכך ,לנקותו .יש לסמן את מיקום
הכדור בטרם יורם והכדור יוחזר לאותה נקודה ממנה הורם (ראה כלל .)20-1
ג.

תיקון פקקי גומות ,סימני כדור ונזק אחר
שחקן רשאי לתקן פקק גומה ישנה או נזק לגרין שמקורו בנחיתת כדור ,בין אם כדורו
של השחקן מונח בגרין ובין אם לאו .במקרה וכדור או סמן כדור מוזז שלא בכוונה תוך
כדי ביצוע תיקון כנ”ל יש להחזיר את הכדור או סמן הכדור למקום .לא מוטל כל עונש,
ובלבד שניתן לייחס את תנועת הכדור או סמן הכדור ישירות לפעולת תיקון פקק גומה
ישנה או נזק לגרין שמקורו בנחיתת כדור  -בכל מקרה אחר יחול כלל .18
אסור לתקן כל נזק אחר לגרין אם הדבר עשוי לסייע לשחקן בהמשך משחקו באותה גומה.

ד .בדיקת משטח הגרין
במהלך סיבוב מוגדר אסור לשחקן לבדוק את המשטח של גרין כלשהו על ידי גלגול
כדור עליו או על ידי חספוס או גירוד משטח הגרין.
חריגה :בין משחק בשתי גומות שונות שחקן רשאי לבדוק את משטח כל גרין לאמונים
וכן את משטח הגרין של הגומה שזה עתה שיחק ,אלא אם כן הועדה אסרה על פעולה
כזו (ראה הערה  2לכלל .)7-2
ה .עמידה על או בחוצה את קו הפאט
שחקן לא יבצע חבטה בגרין מתוך עמדה החוצה את קו הפאט או כאשר אחת
מרגליו נוגעת בקו הפאט או המשך קו זה מאחורי הכדור.
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חריגה :לא יוטל כל עונש אם שחקן יעמוד בהיסח הדעת על קו הפאט או בעמידה
החוצה את קו הפאט (או המשך קו זה מאחורי הכדור) או עושה כך כדי למנוע עמידה על
קו הפאט או קו הפאט העתידי של שחקן אחר.
ו.

ביצוע חבטה כאשר כדור אחר בתנועה
אסור לשחקן לבצע חבטה כל עוד כדור אחר במצב תנועה בעקבות חבטה בגרין,
אולם אם שחקן עושה כן ,לא מוטל עליו כל עונש אם היה זה תורו לשחק.
(הרמת כדור המפריע למשחק או המסייע בו שעה שכדור אחר בתנועה  -ראה כלל )22

העונש בגין הפרת כלל 16-1
משחק גומות  -הפסד הגומה; משחק חבטות  2 -חבטות עונשין.
(מיקומו של נושא כלים או בן זוג  -ראה כלל )14-2
(גרין לא נכון  -ראה כלל )25-3
  .16-2כדור תלוי מעל שפת הגומה
כאשר חלק כלשהו מהכדור תלוי מעל שפת הגומה מאפשרים לשחקן זמן מספיק
דיו כדי להגיע עד לגומה ,ללא עיכוב בלתי סביר ועוד  10שניות נוספות על מנת
לוודא כי הכדור במנוחה.
אם עד אז ,לא נפל הכדור לתוך הגומה ,נחשב הכדור כי הגיע למנוחה .במקרה
והכדור נופל לתוך הגומה לאחר מכן ,השחקן נחשב כאילו סיים את הגומה עם חבטתו
האחרונה והוא יוסיף חבטת עונשין אחת לתוצאתו  -מלבד זה אין עונש על פי כלל זה.
(עיכוב בלתי מוצדק  -ראה כלל )6-7
     כלל           17מוט הדגל

הגדרות
כל מונח מוגדר מופיע בפרק ההגדרות לפי סדר האלף-בית האנגלי  -ראה עמודים
.30-43
  .17-1מוט הדגל  -מוחזק ,מוסר או מוחזק באוויר
לפני ביצוע החבטה מכל מקום במגרש רשאי השחקן לבקש שמישהו יחזיק או יוציא את
מוט הדגל או שיחזיקו באוויר על מנת להצביע על מיקומה של הגומה.
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אם מוט הדגל לא מוחזק ,מוסר או מוחזק באוויר לפני שהשחקן מבצע חבטה ,אזי
אסור שיוחזק ,יוסר או יהיה מוחזק באוויר במהלך החבטה או כל עוד כדורו של השחקן
בתנועה ,אם הדבר עשוי להשפיע על תנועת הכדור.
הערה  :1במקרה ומוט הדגל נמצא בתוך הגומה ואדם עומד בקירבתו בעת ביצוע
חבטה ,אזי ייחשב אותו אדם כמי שמחזיק במוט הדגל.
הערה  :2אם לפני ביצוע החבטה ,מוט הדגל מוחזק ,מוסר או מוחזק באוויר על ידי כל
אדם בידיעת השחקן והשחקן אינו מביע התנגדותו לכך ,אזי נחשב השחקן כמי שהורה
על כך.
הערה  :3אם אדם כלשהו מחזיק את מוט הדגל או מחזיק אותו באוויר בעת שחבטה
משוחקת ,הוא ייחשב כמי שמחזיק את מוט הדגל עד אשר הכדור מגיע למנוחה.
(הזזת מוט דגל מוחזק ,מוסר ומוחזק באוויר כאשר כדור בתנועה  -ראה כלל )24-1
  .17-2החזקה לא מוסמכת
אם היריב או נושא הכלים שלו במשחק גומות או עמית או נושא כלים שלו במשחק
חבטות ,ללא הרשאה של השחקן או ידיעתו המוקדמת ,מחזיק ,מוציא או מחזיק באוויר
את מוט הדגל כאשר השחקן מבצע את החבטה או כאשר כדורו בתנועה ,ופעולה כזאת
עלולה להשפיע על תנועת הכדור ,יוטל על היריב או העמית העונש הישים.

*העונש בגין הפרת כלל  17-1או :17-2

משחק גומות  -הפסד הגומה; משחק חבטות 2 -חבטות עונשין.
* במשחק חבטות ,אם מתרחשת הפרת כלל  17-2וכדורו של המתחרה פוגע במוט
הדגל ,במי שמחזיקו או בכל דבר שאדם כזה נושא עמו ,לא מוטל על המתחרה כל עונש.
הכדור ישוחק כפי שהוא מונח ,אך אם החבטה שוחקה מהגרין ,החבטה תבוטל ,הכדור
יוחזר למקומו החבטה תשוחק מחדש.
  .17-3כדור פוגע במוט הדגל או במי שמחזיקו
אסור שכדורו של שחקן יפגע:
א .במוט הדגל כאשר מוחזק ,מוסר או מוחזק באוויר;
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ב .באדם המחזיק במוט הדגל או מחזיק אותו באוויר ,או כל דבר שאותו אדם נושא איתו; או
ג .במוט הדגל שבתוך הגומה כשהוא לא מוחזק ,אם החבטה שוחקה מהגרין.
חריגה :כאשר מוט הדגל מוחזק ,מוצא או מוחזק באוויר ללא הרשאה מהשחקן  -ראה
כלל .17-2

העונש בגין הפרת כלל :17-3
משחק גומות  -הפסד הגומה; משחק חבטות  2 -חבטות עונשין ,והכדור ישוחק כפי
שהוא מונח.
  .17-4כדור נשען על מוט הדגל
כאשר כדורו של שחקן נשען על מוט הדגל כאשר מוט הדגל בתוך הגומה והכדור עדיין
לא הוכנס ,רשאי השחקן או מי שהוסמך על ידו ,להזיז או להוציא את מוט הדגל ואם
כתוצאה מכך הכדור ייפול לתוך הגומה ,ייראה הדבר כי השחקן הכניס את כדורו לגומה
באמצעות חבטתו האחרונה; בכל מקרה אחר ,אם הכדור זז ,יונח הכדור על שפת
הגומה ,ללא חבטת עונשין.
     כלל           18כדור במנוחה מוזז

הגדרות
כל מונח מוגדר מופיע בפרק ההגדרות לפי סדר האלף-בית האנגלי  -ראה עמודים .30-43
  .18-1על ידי גורם חיצוני
אם כדור שבמנוחה מוזז על ידי גורם חיצוני ,לא יוטל עונש על השחקן ,והכדור יוחזר
למקומו.
הערה :זוהי שאלה של עובדה באם כדור הוזז על ידי גורם חיצוני .על מנת להחיל את
כלל זה חובה שיהיה ידוע או כמעט ודאי שגורם חיצוני הזיז את הכדור .בהעדר ידיעה או
ודאות כאמור על השחקן לשחק את הכדור כפי שהוא מונח או ,אם הכדור לא נמצא,
עליו לנהוג בהתאם לכלל .27-1
(כדורו של שחקן מוזז על ידי כדור אחר  -ראה כלל )18-5
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  .18-2על ידי שחקן ,בן-זוגו נושא כלים או ציוד
א .כללי
כאשר כדורו של שחקן נמצא במשחק -
( )1במקרה והשחקן בן-זוגו או נושא הכלים של כל אחד מהם מזיז את הכדור או
נוגע בו בכוונה תחילה (מלבד הזזה או נגיעה תוך כדי תפישת עמדה) או גורם
לכך שהכדור זז ,למעט בנסיבות המותרות על פי כלל מכללים אלה ,או
( )2במקרה וציודו של השחקן או של בן-זוגו גורם לכך שהכדור זז,
תוטל על השחקן חבטת עונשין אחת .אם הכדור הוזז ,חובה להחזיר אותו למקומו,
אלא אם התזוזה מתרחשת לאחר שהשחקן התחיל את החבטה או התנועה
אחורנית של המחבט לשם ביצוע החבטה והחבטה אכן מבוצעת בפועל.
על פי הכללים לא מוטל עונש כלשהו אם השחקן מזיז את כדורו בנסיבות המפורטות מטה:
• תוך כדי חיפוש אחר כדור שמונח במכשול אשר מכוסה על ידי מטרדים לא
מעוגנים או חול ,או אחר כדור המונח בתוך מחסום או בתנאי קרקע חריגים או
אחר כדור שנחשב כמונח במים בתוך מכשול מים  -כלל 12-1
• במהלך תיקון פקק גומה או שקע נחיתה של כדור  -כלל 16-1ג’
• תוך כדי מדידה  -כלל 18-6
• במהלך הרמת כדור בהתאם לאחד הכללים  -כלל 20-1
• במהלך הנחת כדור או הנחתו מחדש בהתאם לאחד הכללים  -כלל 20-3א’
• במהלך הסרת מטרד לא מעוגן בגרין  -כלל 23-1
• תוך הסרת מחסומים ניידים  -כלל 24-1
ב .כדור זז לאחר תפישת עמדה לחבוט
אם כדורו של שחקן שהוא כדור שבמשחק זז לאחר ששחקן תפש עמדה לחבוט בו
(למעט כתוצאה מחבטה) ייראה השחקן כמי שהזיז את הכדור ויוטל עליו חבטת
עונשין אחת .חובה להחזיר את הכדור למקומו ,אלא אם התזוזה מתרחשת לאחר
שהשחקן התחיל את החבטה או התנועה אחורנית של המחבט לשם ביצוע החבטה
והחבטה אכן מבוצעת בפועל.
  .18-3על ידי יריב ,נושא כלים או ציוד במשחק גומות
א .במהלך חיפוש
אם ,במהלך חיפוש אחר כדורו של שחקן יריב ,נושא הכלים שלו או ציודו מזיז את
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הכדור ,נוגע בו או גורם לכך שהכדור זז לא מוטל כל עונש .אם הכדור הוזז חובה
להחזיר אותו למקומו.
ב .שלא במהלך חיפוש
בנסיבות ,למעט במהלך חיפוש אחר כדור של שחקן ,בהן יריב ,נושא הכלים שלו או ציודו
מזיז את הכדור או נוגע בו בכוונה תחילה או גורם לכך שהכדור זז ,מלבד כפי שמותר על פי
הכללים ,תוטל על היריב חבטת עונשין אחת .אם הכדור הוזז חובה להחזיר אותו למקומו.
(משחק בכדור לא נכון  -ראה כלל )15-3
(כדור הוזז תוך כדי מדידה  -ראה כלל )18-6
  .18-4על ידי עמית ,נושא כליו או ציודו במשחק חבטות
אם כדורו של מתחרה מוזז על ידי עמית ,נושא כליו או ציודו של העמית ,לא מוטל כל
עונש .המתחרה יחזיר את כדורו למקומו הקודם.
(משחק בכדור לא נכון  -ראה כלל )15-3
  .18-5על ידי כדור אחר
כאשר כדור שבמשחק ובמנוחה מוזז על ידי כדור אחר שבתנועה עקב חבטה ,הכדור
המוזז יוחזר למקומו הקודם.
  .18-6הזזת הכדור תוך כדי מדידה
במקרה וכדור או סמן כדור יוזז תוך כדי מדידה כאשר פועלים על פי או תוך קביעת
החלת כלל מהכללים ,אזי יוחזר הכדור או סמן הכדור למקומו .לא מוטל כל עונש ובלבד
שניתן לייחס את הזזת הכדור או סמן הכדור ישירות לפעולת המדידה הספציפית .אחרת
יחולו הוראות כללים  18-2א’ 18-3 ,ב’ או .18-4

* העונש בגין הפרת כלל זה:
במשחק גומות  -הפסד הגומה; במשחק חבטות  2 -חבטות עונשין.
*במקרה ושחקן החייב להחזיר כדור למקומו אינו עושה כן ,או אם הוא מבצע חבטה
בכדור שהוחלף על פי כלל  18בנסיבות שהחלפה כאמור אינה מותרת ,יוטל עליו העונש
הכללי הקבוע בגין הפרת כלל  ,18אולם לא יוטל עליו עונש נוסף על פי כלל זה.
הערה  :1כאשר קיימת חובה להחזיר כדור למקומו על פי כלל זה ולא ניתן לקבל את
הכדור המקורי חזרה מיד ,מותר להחליף את הכדור בכדור אחר.
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הערה  :2אם שונתה תנוחתו המקורית של כדור שיש להניח או להניח מחדש ,ראה כלל 20-3ב’.
הערה  :3במקרים בהם בלתי אפשרי לקבוע את הנקודה עליה יונח הכדור ,ראה כלל 20-3ג’.
     כלל           19כדור בתנועה מוסט או נעצר

הגדרות
כל מונח מוגדר מופיע בפרק ההגדרות לפי סדר האלף-בית האנגלי  -ראה עמודים
.30-43
  .19-1על ידי גורם חיצוני
אם כדורו של שחקן בתנועה מוסט או נעצר שלא בכוונה על ידי גורם חיצוני כלשהו ,זהו
גורל עיוור ולא מוטל כל עונש ,והכדור ישוחק כפי שהוא מונח ,מלבד:
א .אם לאחר חבטה ,למעט חבטה בגרין ,כדורו של שחקן בתנועה מגיע למנוחה על או
בתוך כל גורם חיצוני חי או זז ,על השחקן ,במרוצת המגרש או בתוך מכשול ,להפיל
את הכדור ,או בגרין להניח את הכדור ,קרוב ככל האפשר לנקודה מיד מתחת
למקום בו היה הגורם החיצוני עת הגיע הכדור למנוחה על או בתוך הגורם החיצוני,
אולם לא קרוב יותר לגומה ,וכן
ב .אם לאחר חבטה בגרין כדורו של שחקן בתנועה מוסט או נעצר על ידי או בתוך כל
גורם חיצוני חי או זז ,למעט תולעת או מקק וכדומה ,החבטה תבוטל .הכדור יוחזר
למקום ממנו שוחק וישוחק מחדש.
במקרה ולא ניתן לקבל חזרה את הכדור מיד ,מותר להחליף את הכדור בכדור אחר.
חריגה :כדור הפוגע באדם המחזיק במוט הדגל או המחזיק אותו באוויר או כל דבר שהוא
נושא איתו  -ראה כלל 17-3ב’.
הערה :במקרה ושופט המשחק או הועדה סבורים כי הכדור הוסט או נעצר בכוונה על ידי
גורם חיצוני ,כלל  1-4חל לגבי השחקן .אם הגורם החיצוני הינו עמית או נושא כליו כלל
 1-2חל לגבי העמית.
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(כדורו של שחקן מוסט או נעצר על ידי כדור אחר  -ראה כלל )19-5
  .19-2על ידי השחקן ,בן-זוגו ,נושא כלים או ציוד
אם כדורו של שחקן מוסט או נעצר שלא בכוונה על ידו או על ידי בן זוגו או נושא הכלים של
אחד מהם ,או על ידי ציודו או ציודם ,מוטל על השחקן חבטת עונשין אחת .יש לשחק את
הכדור כפי שהוא מונח ,למעט במקרה והוא מגיע למנוחה בתוך או על הבגדים או הציוד
של השחקן ,בן זוגו ,או כל אחד מנושאי הכלים שלהם ,ובמקרה כזה יש להפיל את הכדור,
במרוצת המגרש או בתוך מכשול ,או להניחו על הגרין ,קרוב ככל האפשר לנקודה מיד
מתחת למקום בו הגיע הכדור למנוחה על או בתוך החפץ ,אולם לא קרוב יותר לגומה.
חריגות  :
 .1כדור הפוגע באדם המחזיק במוט הדגל או המחזיק אותו באוויר או כל דבר שהוא
נושא איתו  -ראה כלל 17-3ב’.
 .2כדור שהופל  -ראה כלל 20-2א’.
(כדור שהוסט או נעצר על ידי שחקן ,בן-זוגו או נושא כלים  -כלל )1-2
  .19-3על ידי יריב ,נושא כלים או ציוד במשחק גומות
כאשר כדורו של שחקן מוסט או נעצר שלו בכוונה על ידי יריב או על ידי נושא הכלים או
הציוד של היריב ,לא מוטל כל עונש .השחקן רשאי לשחק את הכדור כפי שהוא מונח ,או,
בטרם תשוחק חבטה נוספת על ידי אחד הצדדים ,להכריז על החבטה כמבוטלת ולשחק
כדור אחר ,ללא הטלת כל עונש ,ממקום קרוב ככל האפשר לנקודה ממנה שוחק הכדור
המקורי לאחרונה (ראה כלל  .)20-5אולם אם השחקן בוחר לא לבטל את החבטה
והכדור הגיע למנוחה על או בתוך ציוד או ביגוד של היריב או נושא הכלים של היריב ,יש
להפיל את הכדור ,במרוצת המגרש או בתוך מכשול ,או להניחו על הגרין ,קרוב ככל
האפשר לנקודה מיד מתחת למקום בו הגיע הכדור למנוחה על או בתוך החפץ ,אולם לא
קרוב יותר לגומה.
חריגה :כדור הפוגע באדם המחזיק במוט הדגל או המחזיק אותו באוויר או כל דבר שהוא
נושא איתו  -ראה כלל 17-3ב’.
(כדור שהוסט או נעצר בכוונה תחילה על ידי יריב או נושא כלים  -ראה כלל )1-2
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  .19-4על ידי עמית ,נושא כלים או ציוד במשחק חבטות
ראה כלל  19-1בעניין כדור שהוסט על ידי גורם חיצוני.
חריגה :כדור הפוגע באדם המחזיק במוט הדגל או המחזיק אותו באוויר או כל דבר שהוא
נושא איתו  -ראה כלל 17-3ב’.
  .19-5על ידי כדור אחר
א .במנוחה
כאשר כדורו של שחקן שבתנועה עקב חבטה מוסט או נעצר על ידי כדור שבמשחק
ובמנוחה ,על השחקן לשחק את כדורו כפי שהוא מונח.
במשחק גומות לא מוטל כל עונש .במשחק חבטות לא מוטל כל עונש ,אלא אם
שני הכדורים היו מונחים על הגרין בטרם שוחקה החבטה ,ובמקרה כזה מוטל על
השחקן  2חבטות עונשין.
ב .בתנועה
כאשר כדורו של שחקן שבתנועה עקב חבטה מוסט או נעצר על ידי כדור אחר שבתנועה
עקב חבטה ,על השחקן לשחק את כדורו כפי שהוא מונח .לא מוטל כל עונש ,אלא אם
השחקן פעל בניגוד לכלל 16-1ו’ שבמקרה כזה יוטל עליו העונש בגין הפרת אותו כלל.
חריגה :כדורו של השחקן הינו בתנועה בעקבות חבטה בגרין והכדור השני בתנועה
מהווה גורם חיצוני  -ראה כלל 19-1ב’.

העונש בגין הפרת כלל זה:

במשחק גומות  -הפסד הגומה; במשחק חבטות  2 -חבטות עונשין.

מצבי הקלה ונוהל
     כלל           20הרמת ,הפלת והנחת כדור :משחק ממקום לא נכון

הגדרות
כל מונח מוגדר מופיע בפרק ההגדרות לפי סדר האלף-בית האנגלי  -ראה עמודים
.30-43
  .20-1הרמה וסימון
כדור שיש להרימו בהתאם לכללים ,יורם על ידי השחקן ,בן-זוגו או אדם אחר שהוסמך
לכך על ידי השחקן .במקרה האחרון יהיה השחקן אחראי לכל הפרה של הכללים.
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מיקומו של הכדור יסומן לפני שהוא מורם ,אם הדבר נעשה בהתאם לכלל המחייב
שהכדור יוחזר למקום .אם לא סומן כך תוטל על השחקן חבטת עונשין אחת וחובה
להחזיר את הכדור למקום .אם לא יוחזר למקום ייענש השחקן בעונש הכללי להפרת כלל
זה ,אולם לא יוטל כל עונש נוסף בהתאם לכלל .20-1
במקרה והכדור או סמן הכדור מוזז שלא בכוונה בתהליך הרמתו ,בהתאם לכלל
מהכללים או תוך כדי סימון מיקומו ,הכדור או סמן הכדור יוחזר למקום .לא מוטל כל
עונש בתנאי שניתן לייחס את תזוזת הכדור או סמן הכדור לפעולה הספציפית של סימון
מיקומו או להרמת הכדור .בכל מקרה אחר יוטל על השחקן חבטת עונשין אחת על פי
כלל זה או על פי כלל 18-2א’.
חריגה :אם שחקן נענש בשל הימנעותו לפעול בהתאם לכלל  5-3או כלל  ,12-2אין
להטיל עונש נוסף על פי כלל .20-1
הערה:את מיקומו של הכדור יש לסמן על ידי הנחת סמן כדור ,מטבע קטן או חפץ דומה
אחר מיד מאחורי הכדור .במקרה וסמן הכדור מפריע למשחק ,לעמדתו או חבטתו של
שחקן אחר ,יש להניחו באורך ראש מחבט אחד או יותר הצידה.
  .20-2הפלת כדור והפלה מחדש
א .על ידי מי ובאיזה אופן
כדור שיש להפילו בהתאם לכללים יופל על ידי השחקן עצמו .עליו לעמוד זקוף,
להחזיק את הכדור בגובה השכם ביד מתוחה ולשחרר את הכדור .במקרה וכדור
יופל על ידי אדם אחר כלשהו או בצורה אחרת כלשהי והטעות לא תוקנה כאמור
בכלל  ,20-6יוטל על השחקן חבטת עונשין אחת.
במקרה והכדור ,תוך כדי הפלתו ,נוגע בכל אדם או בציוד של שחקן כלשהו לפני או
אחרי שהוא פוגע בחלק מהמגרש ולפני שמגיע למנוחה ,חובה להפיל את הכדור
מחדש ,ללא כל עונש ,אין כל הגבלה לגבי מספר הפעמים שמותר להפיל כדור
מחדש בנסיבות כאלה.
(נקיטת פעולה כדי להשפיע על מיקומו או תנועתו של הכדור  -ראה כלל )1-2
ב .היכן להפיל את הכדור
כאשר יש להפיל את הכדור קרוב ככל האפשר לנקודה ספציפית ,אזי יש להפילו
לא קרוב יותר לגומה מהנקודה הספציפית ,ואם נקודה זו לא ידועה במדויק לשחקן,
יש לשער את מיקומה.
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כדור כאשר מופל חייב לגעת באותו חלק מהמגרש שהכלל הישים דורש
שיופל .אם לא יופל באופן האמור ,כללים  20-6ו 20-7 -יחולו.
ג .מתי להפיל מחדש
כדור שהופל יופל מחדש ,ללא עונש  -אם:
 .1הוא מתגלגל אל ומגיע למנוחה בתוך מכשול;
 .2הוא מתגלגל אל מחוץ ומגיע למנוחה מחוץ למכשול;
 .3הוא מתגלגל אל ומגיע למנוחה על גרין כלשהו;
 .4הוא מתגלגל אל ומגיע למנוחה מחוץ לתחום;
 .5הוא מתגלגל חזרה אל ומגיע למנוחה בתוך אותם תנאים שבגינם
נתקבלה הקלה לפי כלל 24-2ב’ (מחסום נייח) ,כלל ( 25-1תנאי
קרקע חריגים) ,כלל ( 25-3גרין לא נכון) ,או כלל מקומי (כלל
33-8א’) או מתגלגל חזרה לשקע הנחיתה ממנו הורם על פי כלל
( 25-2כדור נעוץ);
 .6הוא מתגלגל ומגיע למנוחה יותר מאשר אורך שני מחבטים מהנקודה
בה נגע לראשונה בחלק מהמגרש (בתהליך ההפלה); או
 .7הוא מתגלגל ומגיע למנוחה קרוב יותר לגומה מאשר -
(א) מיקומו המקורי או מיקומו המשוער (ראה כלל 20-2ב’) אלא אם
הדבר מותר על פי הכללים; או
(ב) נקודת ההקלה הקרובה או ההקלה המירבית הזמינה (כלל
 25-1 ,24-2או  ;)25-3או
(ג) הנקודה בה הכדור המקורי חצה לאחרונה את שולי מכשול המים
או מכשול המים הצדדי (כלל )26-1
אם תוך כדי הפלתו מחדש ,הכדור מתגלגל למנוחה כלשהי כמפורט לעיל ,אזי
יונח הכדור במקום שנגע לראשונה בחלק מהמגרש תוך מהלך הפלתו מחדש.
הערה  :1אם כדור הגיע למנוחה לאחר פעולת הפלה או הפלה מחדש ולאחר
מכן זז ,הרי הכדור ישוחק כפי שהוא מונח ,אלא אם חלות הוראות כל כלל אחר.
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הערה  :2כאשר קיימת חובה להפיל או להניח כדור מחדש על פי כלל זה והכדור לא
ניתן להשגה מיידית ,מותר להחליף אותו בכדור אחר.
(שימוש באזורי הפלת כדור  -ראה נספח  ;1חלק ב’; סעיף )8
  .20-3הנחת הכדור והנחתו מחדש
א .על ידי מי והיכן
כדור שיש להניחו על פי הכללים יונח על ידי השחקן או בן-זוגו .כדור שיש להניחו
מחדש יונח על ידי השחקן ,בן-זוגו או האדם אשר הרימו או הזיזו ,וזאת באותו מקום
ממנו הכדור הורם או הוזז .אם הכדור הונח או הונח מחדש על ידי כל אדם אחר
והטעות לא תוקנה באופן הקבוע על פי כלל  ,20-6מוטל על השחקן חבטת עונשין
אחת .בכל מקרה כזה השחקן אחראי לכל הפרה אחרת של הכללים אשר ארעה
כתוצאה מהנחת הכדור או הנחתו מחדש.
במקרה וכדור או סמן כדור מוזז שלא בכוונה תוך כדי הנחת הכדור או הנחתו
מחדש ,יש להניח מחדש את הכדור או סמן הכדור .לא מוטל כל עונש ,ובלבד שניתן
לייחס את הזזת הכדור או סמן הכדור ישירות לפעולה הספציפית של הנחת הכדור
או הנחתו מחדש או הסרת סמן הכדור .בכל מקרה אחר תוטל על השחקן חבטת
עונשין אחת על פי כלל 18-2א’ או כלל .20-1
אם הכדור שיש להניחו מחדש יונח במקום אחר שלא הנקודה ממנה הורם או הוזז והטעות
לא תוקנה כמפורט בכלל  ,20-6אזי יוטל על השחקן העונש הכללי  -הפסד גומה
במשחק גומות או שתי חבטות עונשין במשחק חבטות ,בגין הפרת הכלל הנוגע בדבר.
ב .תנוחתו של כדור שיש להניחו או להניחו מחדש שונתה
אם תנוחת הכדור המקורית של כדור שיש להניחו או להניחו מחדש שונתה:
( )1מלבד במכשול ,הכדור יונח בתנוחה הקרובה ביותר הדומה ביותר לתנוחתו
המקורית ,וזאת תוך מרחק של אורך מחבט אחד מהתנוחה המקורית ,אך לא
קרוב יותר לגומה ולא בתוך מכשול;
( )2במכשול מים ,הכדור יונח בהתאם להוראות סעיף ( )1לעיל ,אלא שבכל מקרה
הכדור יונח בתוך מכשול המים;
( )3בבונקר ,התנוחה המקורית תשוחזר ככל שניתן הדבר והכדור יונח בתנוחה זו.
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ג .נקודה שלא ניתנת לקביעה
בנסיבות בהן בלתי אפשרי לקבוע את הנקודה בה יונח הכדור או יונח מחדש:
( )1במרוצת המגרש ,הכדור יופל קרוב ככל האפשר למקום בו היה מונח ,אך לא
בתוך מכשול או על גרין;
( )2במכשול ,הכדור יופל בתוך המכשול קרוב ככל האפשר למקום בו היה מונח;
( )3על הגרין ,הכדור יונח קרוב ככל האפשר למקום בו היה מונח אך לא בתוך
המכשול.
חריגה :אם בעת שהמשחק מתחדש (כלל 6-8ד’) לא ניתן לקבוע את הנקודה
המדויקת בה יונח הכדור ,יש להעריך את המקום והכדור יונח על הנקודה המשוערת.
ד .כדור אינו נשאר במקום
אם כדור כאשר הונח אינו נשאר במקום בו הונח ,הוא יונח מחדש ללא עונש.
במקרה והוא עדיין לא נשאר במקום זה:
( )1מלבד במכשול ,הכדור יונח בנקודה הקרובה ביותר שלא קרוב יותר לגומה
ואינה במכשול בה ניתן להניחו במנוחה;
( )2במכשול ,הכדור יונח בנקודה הקרובה ביותר באותו מכשול שאינו קרוב יותר
לגומה בה ניתן להניחו במנוחה.
אם לאחר שכדור הונח הוא מגיע למנוחה בנקודה בה הונח ולאחר מכן זז ,לא
מוטל כל עונש והכדור ישוחק כפי שהוא מונח ,אלא אם חלות הוראת כל כלל
אחר.

העונש בגין הפרת כלל 20-2 ,20-1או :20-3
משחק גומות  -הפסד הגומה; משחק חבטות  2 -חבטות עונשין.
  .20-4מתי כדור שהופל או הונח נחשב “במשחק”
כאשר כדורו של שחקן שבמשחק הורם ,הוא הופך להיות שוב “במשחק” לאחר שהופל
או הונח.
כדור שהוחלף הופך להיות הכדור שבמשחק לאחר שהופל או הונח.
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(כדור שהוחלף בצורה לא נכונה  -ראה כלל )15-2
(הרמת כדור שהוחלף ,הופל או הונח בצורה לא נכונה  -ראה כלל )20-6
  .20-5ביצוע החבטה הבאה מאותו מקום ממנו שוחקה החבטה הקודמת
בנסיבות בהן שחקן בוחר או חייב לשחק את חבטתו הבאה מאותו מקום ממנו שוחקה
חבטתו הקודמת ,עליו לנהוג כדלקמן:
(א) במשטח הטי :כאשר עליו לשחק כדור ממשטח הטי ,זכותו לשחק מכל נקודה
שבתוך משטח הטי .מותר לשחקן להגביה את הכדור על יתד טי בכל מקום שבתוך
משטח הטי.
(ב) במרוצת המגרש :הכדור ששחקן עומד לשחק חייב להיות מופל וכאשר מופל חייב
לגעת תחילה בחלק מהמגרש הנמצא במרוצת המגרש.
(ג) בתוך מכשול :הכדור ששחקן עומד לשחק חייב להיות מופל וכאשר מופל חייב לגעת
תחילה בחלק מהמגרש שבתוך המכשול.
(ד) על הגרין :השחקן יניח את הכדור שעליו לשחק.

העונש בגין הפרת כלל :20-5
במשחק גומות  -הפסד הגומה; במשחק חבטות  2 -חבטות עונשין.
  .20-6הרמת כדור שהוחלף ,הופל או הונח שלא כהלכה
אם כדור הוחלף ,הופל או הונח במקום לא נכון ,או בדרך אחרת שאינה בהתאם
לכללים ,ועדיין לא שוחק ,מותר להרימו ,ללא כל עונש ,ולאחר מכן ,על השחקן לנהוג
כהלכה.
  .20-7משחק ממקום לא נכון
א .כללי
שחקן שיחק ממקום לא נכון אם הוא מבצע חבטה בכדורו שבמשחק:
( )1בחלק מהמגרש בו הכללים אינם מתירים לשחק חבטה או הפלת או הנחת
כדור; או
( )2כאשר הכללים דורשים כי כדור שהופל יופל מחדש או שכדור שהוזז יוחזר
למקומו.
הערה :לגבי כדור ששוחק מנקודה מחוץ למשטח הטי או ממשטח טי לא נכון ,ראה כלל .11-4
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ב .משחק גומות
כאשר שחקן מבצע חבטה ממקום לא נכון ,הוא מפסיד את הגומה.
ג .משחק חבטות
במקרה ומתחרה מבצע חבטה ממקום לא נכון ,מוטל עליו העונש של שתי חבטות
עונשין על פי הכלל הישים .עליו להמשיך לסיים את הגומה עם הכדור ששוחק מהמקום
הלא נכון ,מבלי לתקן את טעותו ,ובלבד שלא עבר הפרה חמורה (ראה הערה .)1
אם ,לאחר ביצוע חבטה ממקום לא נכון ,מתחרה סבור כי ייתכן שעבר הפרה
חמורה בשל כך ,הוא חייב ,כל עוד לא שיחק חבטה ממשטח הטי הבא ,לסיים את
הגומה עם כדור שני שישוחק בהתאם לכללים .אם הגומה המשוחקת אותה עת היא
הגומה האחרונה בסיבוב ,עליו להצהיר ,כל עוד לא ירד מהגרין ,על כוונתו לסיים
את הגומה עם כדור שני אשר ישוחק בהתאם לכללים.
במקרה והמתחרה שיחק כדור שני עליו לדווח את עובדות המקרה לועדה בטרם יגיש
את כרטיס התוצאה שלו; אם הוא נמנע מלעשות כן דינו להיפסל.
על הועדה לקבוע באם המתחרה עבר הפרה חמורה של הכלל הישים.
אם החלטתה היא כי כן הייתה הפרה חמורה ,התוצאה שהושגה עם הכדור השני
תקבע ,ואזי על המתחרה להוסיף שתי חבטות עונשין לתוצאתו עם אותו הכדור .כאשר
הפרה חמורה בוצעה והמתחרה לא תיקן אותה באופן כמפורט לעיל ,דינו להיפסל.
הערה  :1מתחרה נחשב כי ביצע הפרה חמורה של הכלל הישים אם הועדה בדעה כי
השיג יתרון משמעותי כתוצאה מכך ששיחק ממקום לא נכון.
הערה  :2כאשר מתחרה משחק כדור שני בהתאם לכלל 20-7ג’ ונקבע כי אותו כדור שני
אינו הכדור הקובע ,מתעלמים מחבטות שבוצעו עם אותו כדור כן מחבטות עונשין הנובעות
אך ורק בשל המשחק באותו כדור .אם נקבע כי הכדור השני הוא הקובע ,אזי מתעלמים
מהחבטה שבוצעה מהמקום הלא נכון וכן מחבטות כלשהן ששוחקו לאחר מכן עם הכדור
המקורי לרבות חבטות עונשין הנובעות אך ורק בשל המשחק באותו כדור מקורי.
הערה  :3במקרה ויוטל על שחקן עונש בגין ביצוע חבטה ממקום לא נכון ,לא יוטל כל
עונש נוסף בגין החלפת כדור בתנאים שהדבר אינו מותר
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     כלל           21ניקוי הכדור

הגדרות
כל מונח מוגדר מופיע בפרק ההגדרות לפי סדר האלף-בית האנגלי  -ראה עמודים
.30-43
מותר לנקות כדור שעל הגרין כאשר הכדור מורם בהתאם לכלל 16-1ב’ .בכל מקום
אחר ניתן לנקות כדור כאשר הוא מורם ,מלבד בנסיבות כדלקמן:
א .כדי לקבוע אם הכדור בלתי ראוי למשחק (כלל ;)5-3
ב .לשם זיהויו (כלל  ,)12-2ואז מותר לנקותו רק עד כמה שהדבר נחוץ על מנת לזהותו :או,
ג .מפני שהכדור מפריע למשחק או מסייע למשחק (כלל .)22
במקרה ושחקן מנקה את כדורו במהלך משחק גומה בכל מצב שאינו מפורט לעיל בכלל
זה ,יוטל עליו עונש של חבטת עונשין אחת וכדורו ,אם הורם ,יוחזר למקומו.
אם שחקן שחובה עליו להחזיר כדור למקומו אינו עושה כן ,יוטל עליו העונש הכללי
בהתאם לכלל הישים ,אולם עונש נוסף על פי כלל  21לא יחול.
חריגה :אם מוטל עונש על שחקן בשל אי קיום הוראות כלל  12-2 ,5-3או  ,22לא
יוטל עליו עונש נוסף על פי כלל .21
     כלל           22כדור מפריע או מסייע למשחק

הגדרות
כל מונח מוגדר מופיע בפרק ההגדרות לפי סדר האלף-בית האנגלי  -ראה עמודים
.30-43
  .22-1כדור מסייע למשחק
למעט כאשר כדור בתנועה ,שחקן רשאי ,אם הוא סבור שכדור עשוי לסייע לכל שחקן אחר:
א .להרים את הכדור ,אם הכדור הוא שלו; או
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ב .לבקש כי כל כדור אחר יורם.
כדור שהורם בהתאם לכלל זה יוחזר למקומו (ראה כלל .)20-3
אין לנקות את הכדור אלא אם הוא מונח על הגרין (ראה כלל .)21
במשחק חבטות אם נתבקש שחקן להרים את כדורו תהיה לו הברירה לשחק את כדורו
ראשון ומחוץ לתור ,במקום להרימו.
במשחק חבטות ,אם הועדה קובעת כי מתחרים הסכימו לא להרים כדור אשר עשוי
לסייע למתחרה אחר כלשהו ,דינם של אותם מתחרים להיפסל.
  .22-2כדור מפריע למשחק
למעט כאשר כדור בתנועה ,שחקן רשאי ,אם הוא סבור כי כדור אחר עלול להפריע
למשחקו ,לבקש שאותו כדור יורם.
כדור שהורם בהתאם לכלל זה יוחזר למקומו (ראה כלל .)20-3
אין לנקות את הכדור אלא אם הוא מונח על הגרין (ראה כלל .)21
במשחק חבטות ,אם נדרש משחקן להרים את כדורו ,תהיה לו הברירה לשחק את כדורו
ראשון ומחוץ לתור ,במקום להרימו.
הערה :למעט על הגרין ,אסור לשחקן להרים את כדורו רק בשל העובדה שהוא סבור
כי הכדור עלול להפריע למשחקו של שחקן אחר .במקרה ושחקן ירים את כדורו מבלי
שנתבקש לעשות כן ,יוטל עליו עונש של חבטת עונשין אחת בגין הפרת כלל 18-2א’,
אך לא יוטל כל עונש נוסף על פי כלל .22

העונש בגין הפרת כלל זה:
במשחק גומות  -הפסד הגומה; במשחק חבטות  2 -חבטות עונשין.
     כלל           23מטרדים לא מעוגנים

הגדרות
כל מונח מוגדר מופיע בפרק ההגדרות לפי סדר האלף-בית האנגלי  -ראה עמודים
.30-43
  .23-1הקלה
מלבד במקרים בהם הן הכדור והן המטרד הלא מעוגן נמצאים בתוך אותו מכשול או
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נוגעים באותו מכשול ,מותר להסיר או לסלק כל מטרד לא מעוגן ,ללא הטלת כל עונש.
אם הכדור מונח בכל מקום למעט על הגרין והסרת המטרד הלא מעוגן על ידי השחקן
גורמת לכדור לזוז ,אזי יחול כלל 18-2א’.
על הגרין ,במקרה והכדור או סמן כדור מוזז שלא בכוונה בתהליך הסרת מטרד לא
מעוגן על ידי השחקן ,אזי יוחזר הכדור או סמן הכדור למקומו .לא מוטל כל עונש ובלבד
שניתן לייחס את תזוזת הכדור ישירות להסרת המטרד הלא מעוגן .בכל מקרה אחר ,אם
השחקן גורם לכך שהכדור זז ,מוטלת עליו חבטת עונשין אחת על פי כלל 18-2א’.
כאשר כדור כבר בתנועה ,אסור לסלק מטרד לא מעוגן העשוי להשפיע על תנועת
הכדור.
הערה :אם הכדור מונח במכשול ,אסור לשחקן לגעת או להזיז מטרד לא מעוגן כלשהו
הנמצא בתוך או הנוגע באותו מכשול  -ראה כלל 13-4ג’.

העונש בגין הפרת כלל :23-1
במשחק גומות  -הפסד הגומה; במשחק חבטות  2 -חבטות עונשין.
(חיפוש אחר כדור במכשול  -ראה כלל )12-1
(נגיעה בקו הפאט  -ראה כלל 16-1א’)
     כלל           24מחסומים

הגדרות
כל מונח מוגדר מופיע בפרק ההגדרות לפי סדר האלף-בית האנגלי  -ראה עמודים
.30-43
  .24-1מחסום נייד
שחקן רשאי להקלה ממחסום נייד ,ללא הטלת עונשין ,באופן כדלקמן.
א .אם הכדור אינו מונח בתוך או על המחסום ,ניתן להסיר או לסלק את המחסום .אם
כתוצאה מכך הכדור זז ,חובה להחזיר את הכדור למקומו המקורי ,ולא מוטל כל
עונש ,ובלבד שניתן ליחס את תזוזת הכדור ישירות להסרת המחסום .בכל מקרה
אחר ,יחול כלל 18-2א’.
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ב .אם הכדור מונח על מחסום ,מותר להרים את הכדור ולסלק את המחסום .בכל
מקום במרוצת המגרש או בתוך מכשול יש להפיל את הכדור ,ואילו על הגרין יש
להניחו ,קרוב ככל האפשר לנקודה מיד מתחת למקום בו היה הכדור מונח על או
בתוך המחסום ,אולם לא קרוב יותר לגומה.
מותר לנקות את הכדור כאשר הוא מורם בהתאם לכלל זה.
כאשר כדור כבר בתנועה ,אסור להסיר או לסלק כל מחסום העלול להשפיע על תנועת
הכדור ,פרט לציודו של שחקן כלשהו או מוט הדגל כאשר מוחזק ,מוסר או מוחזק באוויר.
(הפעלת השפעה על הכדור  -ראה כלל )1-2
הערה :אם כדור שיש להפילו או להניחו על פי כלל זה לא ניתן להשגה מיידית ,מותר
להפיל או להניח כדור שהוחלף במקומו.
  .24-2מחסום נייח
א .הפרעה.
הפרעה על ידי מחסום נייח קיימת כאשר כדור מונח בתוך או על המחסום או כה
קרוב למחסום כדי שהמחסום מפריע לעמדתו או למרחב תנופתו העתידית של
השחקן .אם כדורו של השחקן מונח על הגרין ,קיימת גם הפרעה במידה ומחסום
נייח על הגרין מפריע לקו הפאט של השחקן .בכל מצב אחר העובדה שמחסום נייח
חוצה את קו המשחק אינה כשלעצמה בבחינת הפרעה על פי כלל זה.
ב .הקלה
מלבד במקרים בהם הכדור מונח במכשול מים או מכשול מים צדדי ,ניתנת לשחקן
הקלה מההפרעה הנגרמת על ידי מחסום נייח באופן כמפורט להלן:
( )1במרוצת המגרש :אם הכדור נמצא במרוצת המגרש ,על השחקן להרים את
הכדור ולהפילו ,ללא הטלת עונשין ,מרחק אורך מחבט אחד ולא קרוב יותר
לגומה מנקודת ההקלה הקרובה ביותר .אסור שנקודת ההקלה הקרובה ביותר
תהיה בתוך מכשול או על גרין .כאשר הכדור מופל מרחק אורך מחבט אחד
מנקודת ההקלה הקרובה ביותר ,הכדור חייב לפגוע תחילה בחלק מהמגרש
במקום המונע הפרעה על ידי המחסום הנייח ושאינו במכשול ולא על גרין.
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( )2בתוך בונקר :במקרה והכדור מונח בתוך בונקר ,על השחקן להרים את הכדור
ולהפילו באחת הצורות כדלקמן:
(א) ללא הטלת עונשין ,בהתאם לסעיף ( )1לעיל ,אלא שבמקרה כזה נקודת
ההקלה הקרובה ביותר חייבת להיות בתוך הבונקר ,וחובה להפיל את
הכדור בתוך הבונקר; או
(ב) תוך הטלת חבטת עונשין אחת ,מחוץ לבונקר ,תוך כדי הפלת הכדור
בנקודה שהיא בקו ישר בין הגומה לבין הנקודה בה היה הכדור מונח לפני
שהורם ,ללא כל הגבלה באשר למרחק מאחורי הבונקר בו יופל הכדור.
( )3על הגרין :כאשר הכדור מונח על הגרין ,על השחקן להרים את הכדור ולהניחו
בנקודת ההקלה הקרובה ביותר שאינה בתוך מכשול .נקודת ההקלה הקרובה
ביותר עלולה להיות מחוץ לגרין.
( )4במשטח הטי :כאשר הכדור מונח על משטח הטי ,על השחקן להרים את הכדור
ולהפילו ,ללא הטלת עונשין ,באופן האמור בסעיף ( )1לעיל.
מותר לנקות את הכדור כאשר הוא מורם בהתאם לכלל זה.
(כדור מתגלגל חזרה לתנאים שבגינם נתקבלה הקלה  -ראה כלל 20-2ג’( ))5
חריגה :אין השחקן זכאי להקלה על פי כלל זה במקרה ו( -א) בלתי סביר בעליל לצפות
ממנו לשחק חבטה בגלל הפרעה הנגרמת על ידי גורם אחר כלשהו שאינו מחסום נייח,
או (ב) ההפרעה על ידי המחסום הנייח היתה נגרמת רק בשל עמדה ,תנופה או כיוון
משחק בלתי שגרתיים ומופרזים.
הערה  :1אם כדור מונח בתוך מכשול מים (לרבות מכשול מים צדדי) אין השחקן זכאי
להקלה מההפרעה הנגרמת על ידי מחסום נייח .במקרים כאלה על השחקן לשחק את
הכדור כפי שהוא מונח או לנהוג בהתאם לכלל .26-1
הערה  :2אם כדור שיש להפילו או להניחו על פי כלל זה לא ניתן להשגה מיידית ,מותר
להחליפו בכדור אחר.
הערה  :3הועדה רשאית לקבוע כלל מקומי לפיו שחקן חייב לקבוע את נקודת ההקלה
הקרובה ביותר מבלי לחצות ,לעבור מבעד או מתחת למחסום.
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  .24-3כדור במחסום לא נמצא
זוהי שאלה של עובדה באם כדור שלא נמצא לאחר שנחבט לכיוון מחסום הינו
בתוך המחסום .על מנת להחיל כלל זה חייב להיות ידוע או כמעט ודאי כי הכדור
אכן בתוך המחסום .בהעדר ידיעה או ודאות כאמור ,על השחקן לנהוג על פי כלל
.27-1
א .כדור במחסום נייד לא נמצא
אם ידוע או כמעט ודאי כי כדור שלא נמצא הינו במחסום נייד ,אזי השחקן
רשאי להחליפו בכדור אחר ,ולאחר מכן לקבל הקלה ,ללא הטלת עונשין על
פי כלל זה .אם יבחר לעשות כן ,עליו להסיר את המחסום ובמרוצת המגרש או
בתוך מכשול עליו להפיל כדור ,או על הגרין להניח כדור ,קרוב ככל האפשר
לנקודה שמיד מתחת למקום בו חצה הכדור לאחרונה את הגבולות החיצוניים
של המחסום ,אך לא קרוב יותר לגומה.
ב .כדור במחסום נייח לא נמצא
אם ידוע או כמעט ודאי כי כדור שלא נמצא הינו במחסום נייח ,אזי השחקן
רשאי לקבל הקלה על פי כלל זה .אם יבחר לעשות כן ,יש לקבוע את המקום
בו חצה הכדור לאחרונה את הגבולות החיצוניים של המחסום ,ולשם יישום
כלל זה ,הכדור ייחשב כאילו מונח במקום זה ,ועל השחקן לנהוג באופן
כמפורט להלן:
( )1במרוצת המגרש :אם הכדור חצה לאחרונה את הגבולות החיצוניים של
המחסום הנייח במקום שבמרוצת המגרש ,השחקן רשאי להחליפו בכדור
אחר ללא הטלת עונשין ולקבל הקלה כאמור בכלל 24-2ב’(.)1
( )2בבונקר :במקרה והכדור חצה לאחרונה את הגבולות החיצוניים של
המחסום הנייח במקום שבתוך בונקר ,השחקן רשאי להחליפו בכדור
אחר ללא הטלת עונשין ולקבל הקלה כאמור בכלל 24-2ב’(.)2
( )3במכשול מים (לרבות מכשול מים צדדי) :אם הכדור חצה לאחרונה את
הגבולות החיצוניים של המחסום הנייח במקום שבמכשול מים ,השחקן
אינו זכאי להקלה ללא הטלת עונשין .על השחקן לנהוג בהתאם לכלל
.26-1
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( )4על הגרין :אם הכדור חצה לאחרונה את הגבולות החיצוניים של
המחסום הנייח במקום שבגרין ,השחקן רשאי להחליפו בכדור אחר ללא
הטלת עונשין ולקבל הקלה כאמור בכלל 24-2ב’(.)3

העונש בגין הפרת כלל זה:
במשחק גומות  -הפסד הגומה; במשחק חבטות  2 -חבטות עונשין.
     כלל           25תנאי קרקע חריגים ,כדור נעוץ באדמה וגרין לא נכון

הגדרות
כל מונח מוגדר מופיע בפרק ההגדרות לפי סדר האלף-בית האנגלי  -ראה עמודים
.30-43
  .25-1תנאי קרקע חריגים
א .הפרעה
הפרעה על ידי תנאי קרקע חריגים קיימת כאשר כדור מונח בתוך או נוגע בתנאים
כאלה או בנסיבות שתנאים כאלה מפריעים לעמדתו של שחקן או מרחב תנופתו
המיועדת .אם כדורו של השחקן מונח על הגרין ,הפרעה קיימת גם במקרה ותנאי
קרקע חריגים חוצים את קו הפאט של השחקן .בכל מצב אחר ,חציית קו המשחק
אינה ,כשלעצמה ,מהווה הפרעה על פי כלל זה.
הערה :הועדה רשאית לקבוע כלל מקומי הקובע שהפרעה לעמדתו של שחקן כתוצאה
מתנאי קרקע חריגים לא תחשב בפני עצמה כהפרעה על פי כלל זה.
ב .הקלה
למעט מצב בו הכדור מונח במכשול מים או מכשול מים צדדי ,שחקן זכאי לקבל
הקלה מהפרעה על ידי תנאי קרקע חריגים באופן כדלקמן:
( )1במרוצת המגרש :אם הכדור נמצא במרוצת המגרש ,על השחקן להרים את
הכדור ולהפילו ,ללא הטלת עונשין ,מרחק אורך מחבט אחד ולא קרוב יותר
לגומה מנקודת ההקלה הקרובה ביותר .אסור שנקודת ההקלה הקרובה ביותר
תהיה בתוך מכשול או על גרין.
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כאשר הכדור מופל מרחק אורך מחבט אחד מנקודת ההקלה הקרובה
ביותר ,הכדור חייב לפגוע תחילה בחלק מהמגרש במקום המונע
הפרעה על ידי אותם תנאים ושאינו במכשול ולא על גרין.
בתוך בונקר :כאשר הכדור מונח בתוך בונקר ,על השחקן להרים את
הכדור ולהפילו כדלקמן:
(א) ללא הטלת כל עונש ,בהתאם לסעיף ( )1לעיל ,אלא שנקודת
ההקלה הקרובה ביותר חייבת להיות בתוך הבונקר וחובה
להפיל את הכדור בתוך הבונקר ,או במקרה והקלה שלמה
אינה אפשרית ,קרוב ככל האפשר לנקודה בה היה הכדור מונח,
אולם לא קרוב יותר לגומה ,וזאת בחלק מהמגרש בתוך הבונקר
המאפשר הקלה מירבית מהתנאים הנ”ל; או
(ב) תוך הטלת חבטת עונשין אחת ,מחוץ לבונקר ,תוך כדי הפלת
הכדור בנקודה שהיא בקו ישר בין הגומה לבין הנקודה בה היה
הכדור מונח לפני שהורם ,ללא כל הגבלה באשר למרחק מאחורי
הבונקר בו יופל הכדור.
על הגרין :כאשר הכדור מונח בגרין ,על השחקן להרים את הכדור
ולהניחו בנקודת ההקלה הקרובה ביותר שאינה בתוך מכשול ,או
במקרה והקלה שלמה אינה אפשרית ,במקום קרוב ככל האפשר
לנקודה בה היה הכדור מונח ,המאפשר הקלה מירבית מהתנאים הנ”ל,
אולם לא קרוב יותר לגומה ולא בתוך מכשול .נקודת ההקלה הקרובה
ביותר עלולה להיות מחוץ לגרין.
במשטח הטי :כאשר הכדור מונח על משטח הטי ,על השחקן להרים
את הכדור ולהפילו ,ללא הטלת עונשין ,באופן האמור בסעיף ()1
לעיל.

מותר לנקות את הכדור כאשר הוא מורם בהתאם לכלל 25-1ב’.
(כדור מתגלגל חזרה לתנאים שבגינם נתקבלה הקלה  -ראה כלל 20-2ג’())5
חריגה :אין השחקן זכאי להקלה על פי כלל זה במקרה ו(-א) בלתי סביר
בעליל לצפות ממנו לשחק חבטה בגלל הפרעה הנגרמת על ידי גורם אחר
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כלשהו מלבד תנאי קרקע חריגים ,או (ב) ההפרעה על ידי תנאים כאלה היתה
נגרמת רק בשל עמדה ,תנופה או כיוון משחק בלתי שגרתיים מופרזים.
הערה  :1אם הכדור מונח בתוך מכשול מים (לרבות מכשול מים צדדי) ,אין השחקן
זכאי להקלה מההפרעה הנגרמת על ידי תנאי קרקע חריגים .במקרים כאלה על השחקן
לשחק את הכדור כפי שהוא מונח (אלא אם נאסר הדבר על פי כלל מקומי) או לנהוג
בהתאם לכלל .26-1
הערה  :2אם הכדור שיש להפילו או להניחו על פי כלל זה לא ניתן להשגה מיידית ,מותר
להחליפו בכדור אחר.
ג .כדור בתנאי קרקע חריגים לא נמצא
זוהי שאלה של עובדה באם כדור שאבד לאחר שנחבט לכיוון תנאי קרקע חריגים
הינו בתוך אותם תנאי קרקע חריגים .על מנת להחיל כלל זה חייב להיות ידוע או
כמעט ודאי כי הכדור אכן בתוך אותם תנאי קרקע חריגים .בהעדר ידיעה או ודאות
כאמור ,על השחקן לנהוג על פי כלל .27-1
אם ידוע או כמעט ודאי כי כדור שלא נמצא הינו בתנאי קרקע חריגים ,אזי השחקן
רשאי לקבל הקלה על פי כלל זה .אם יבחר לעשות כן ,יש לקבוע את המקום בו חצה
הכדור לאחרונה את הגבולות החיצוניים של תנאי הקרקע החריגים ,ולשם יישום כלל
זה ,הכדור ייחשב כאילו מונח במקום זה ועל השחקן לנהוג באופן כדלקמן:
( )1במרוצת המגרש :אם הכדור חצה לאחרונה את הגבולות החיצוניים של תנאי
קרקע חריגים במקום שבמרוצת המגרש ,השחקן רשאי להחליפו בכדור אחר
ללא הטלת עונשין ולקבל הקלה כאמור בכלל 25-1ב’(.)1
( )2בבונקר :אם הכדור חצה לאחרונה את הגבולות החיצוניים של תנאי קרקע
חריגים במקום שבתוך בונקר ,השחקן רשאי להחליפו בכדור אחר ללא
הטלת עונשין ולקבל הקלה כאמור בכלל 25-1ב’(.)2
( )3במכשול מים (לרבות מכשול מים צדדי) :אם הכדור חצה לאחרונה את
הגבולות החיצוניים של תנאי קרקע חריגים במקום שבתוך מכשול מים,
השחקן אינו זכאי להקלה ללא הטלת עונשין .במקרה כזה על השחקן לנהוג
בהתאם לכלל .26-1
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( )4על הגרין :אם הכדור חצה לאחרונה את הגבולות החיצוניים של תנאי קרקע
חריגים במקום שעל הגרין ,השחקן רשאי להחליפו בכדור אחר ,ללא הטלת
עונשין ,ולקבל הקלה כאמור בכלל 25-1ב’(.)3
  .25-2כדור נעוץ באדמה
כדור אשר נעוץ באדמה במקום בו נחת מהאוויר בשטח במרוצת המגרש שכוסח
קצר ,מותר להרימו ,לנקותו ולהפילו ללא כל עונש ,קרוב ככל האפשר למקום בו היה
מונח ,אך לא קרוב יותר לגומה .כאשר מופל ,הכדור חייב לגעת תחילה בחלק המגרש
שבמרוצת המגרש“ .שטח שכוסח קצר” פירושו כל שטח במגרש ,לרבות שבילים
החוצים את האזור הגס (“ראף”) שקוצץ לגובה המסלולים (“פיירוויי”) או נמוך מכך.
  .25-3גרין לא נכון
א .הפרעה
הפרעה על ידי גרין לא נכון קיימת כאשר כדור מונח על הגרין הלא נכון.
הפרעה לעמדת שחקן או מרחב תנופתו המיועדת אינה ,בפני עצמה ,הפרעה על פי כלל זה.
ב .הקלה
אם כדורו של שחקן מונח על גרין לא נכון ,אסור לו לשחק את הכדור כפי שהוא
מונח .עליו ליטול הקלה ,ללא הטלת עונשין ,כדלקמן:
על השחקן להרים את הכדור ולהפילו בטווח של אורך מחבט אחד מנקודת ההקלה
הקרובה ביותר אך לא קרוב יותר לגומה .נקודת ההקלה הקרובה ביותר תיקבע
כמקום שאינו במכשול או על גרין.
כאשר מפילים כדור תוך טווח של אורך מחבט אחד מנקודות ההקלה הקרובה,
הכדור חייב לגעת תחילה בחלק מהמגרש המונע הפרעה על ידי גרין לא נכון ושאינו
בתוך מכשול ולא על גרין .מותר לנקות את הכדור כאשר מורם על פי כלל זה.

העונש בגין הפרת כלל זה:
במשחק גומות  -הפסד הגומה; במשחק חבטות  2 -חבטות עונשין.
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    כלל           26מכשולי מים
         (לרבות מכשולי מים צדדיים)

הגדרות
כל מונח מוגדר מופיע בפרק ההגדרות לפי סדר האלף-בית האנגלי  -ראה עמודים
.30-43
  .26-1הקלה בגין כדור במכשול מים
זוהי שאלה של עובדה באם כדור שלא נמצא לאחר שנחבט לכיוון מכשול מים הינו בתוך
המכשול .על מנת להחיל כלל זה חייב להיות ידוע או כמעט ודאי כי הכדור אכן בתוך
המכשול .בהעדר ידיעה או ודאות כאמור ,על השחקן לנהוג על פי כלל .27-1
אם הכדור מונח בתוך מכשול מים או אם ידוע או כמעט ודאי כי כדור שלא נמצא הינו
בתוך מכשול מים (בין אם הכדור מונח בתוך מים ובין אם לאו) רשאי השחקן ,תוך הטלת
חבטת עונשין אחת ,לנהוג כדלקמן:
א .לשחק כדור קרוב ככל האפשר לאותה נקודה ממנה שוחק הכדור המקורי (ראה
כלל  ;)20-5או
ב .להפיל כדור מאחורי מכשול המים במקום היוצר קו ישר בין הנקודה בשולי מכשול
המים בה חצה הכדור לאחרונה ,לבין הגומה ,וזאת ללא כל הגבלה באשר למרחק
מאחורי מכשול המים בו יופל הכדור; או
ג .כברירות נוספות העומדות לשחקן אך ורק אם הכדור חצה לאחרונה את שולי
מכשול מים צדדי ,להפיל כדור מחוץ למכשול המים (הצדדי) טווח של שני מחבטים,
ולא קרוב יותר לגומה ,מן ( )1הנקודה בה חצה הכדור המקורי לאחרונה את שולי
מכשול המים (הצדדי) או ( )2בנקודה שבצד השני של מכשול המים (הצדדי) שהוא
אותו מרחק מהגומה.
כאשר שחקן פועל על פי כלל זה מותר לו להרים את כדורו ולנקותו או להכניס כדור
מוחלף במקומו.
(פעולות אסורות כאשר כדור מונח במכשול  -ראה כלל )13-4
(כדור זז במים בתוך מכשול מים  -ראה כלל )14-6
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  .26-2כדור ששוחק בתוך מכשול מים
א .הכדור מגיע למנוחה בתוך אותו מכשול או במכשול אחר
אם כדור ששוחק מתוך מכשול מים מגיע למנוחה בתוך אותו מכשול מים או מכשול
מים אחר לאחר ביצוע החבטה ,רשאי השחקן:
( )1לנהוג על פי הוראות כלל 26-1א’ .אם לאחר הפלת הכדור במכשול ,השחקן
בוחר לא לשחק את הכדור שהופל ,הוא רשאי:
(א) לנהוג על פי כלל 26-1ב’ ,או אם הדבר ישים כלל 26-1ג’ ,תוך הוספת
חבטת עונשין נוספת אחת כנקוב באותו כלל ותוך שימוש בתור נקודת
ייחוס באותה נקודה בה חצה הכדור המקורי לאחרונה את שולי מכשול זה
לפני שהגיע למנוחה באותו מכשול; או
(ב) להוסיף חבטת עונשין נוספת אחת ולשחק כדור ממקום קרוב ככל
האפשר לנקודה ממנה שוחקה החבטה האחרונה מחוץ למכשול המים
(ראה כלל  ;)20-5או
( )2לנהוג על פי כלל 26-1ב’ ,או אם ישים ,כלל 26-1ג’; או
( )3תוך הטלת חבטת עונשין אחת ,לשחק כדור ממקום קרוב ככל האפשר לנקודה
שוחקה החבטה האחרונה מחוץ למכשול המים (ראה כלל .)20-5
ב .כדור אבוד או בלתי שחיק מחוץ למכשול או שיצא מחוץ לתחום
אם כדור ששוחק מתוך מכשול מים אבד או הוכרז כבלתי שחיק מחוץ למכשול או
שיצא אל מחוץ לתחום ,השחקן רשאי ,לאחר הטלת חבטת עונשין אחת על פי כלל
 27-1או כלל 28א’:
( )1לשחק כדור קרוב ככל האפשר לנקודה בתוך המכשול ממנה שוחק הכדור
המקורי לאחרונה (ראה כלל  ;)20-5או
( )2לנהוג על פי כלל 26-1ב’ או ,אם הדבר ישים ,על פי כלל 26-1ג’ ,תוך הטלת
חבטת עונשין אחת נוספת כמפורט על פי הכלל ,כאשר נקודת הייחוס לשם הפלת
הכדור תהיה הנקודה בה חצה הכדור המקורי את שולי המכשול לאחרונה בטרם
הגיע למנוחה בתוך המכשול; או
( )3להוסיף חבטת עונשין אחת נוספת ,ולשחק כדור קרוב ככל האפשר לנקודה
ממנה שיחק את חבטתו האחרונה מחוץ למכשול מים (ראה כלל .)20-5
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הערה  :1כאשר הוא נוהג על פי כלל 26-2ב’ ,אין השחקן נדרש להפיל כדור בהתאם
לכלל  27-1או כלל 28א’ .אם הוא אמנם מפיל כדור ,הוא לא חייב לשחק אותו .הוא
רשאי ,לחילופין ,לנהוג לפי סעיף 26-2ב’( )2או (.)3
הערה  :2במקרה וכדור ששוחק מתוך מכשול מים הוכרז כבלתי שחיק מחוץ למכשול ,אין
באמור כלל 26-2ב’ כדי למנוע מהשחקן לנהוג בהתאם להוראות כלל 28ב’ או 28ג’.

העונש בגין הפרת כלל זה:
במשחק גומות  -הפסד הגומה; במשחק חבטות  2 -חבטות עונשין.
     כלל           27כדור אבוד או יצא מחוץ לתחום; כדור מותנה

הגדרות
כל מונח מוגדר מופיע בפרק ההגדרות לפי סדר האלף-בית האנגלי  -ראה עמודים
.30-43
  27-1חבטה ומרחק; כדור מחוץ לתחום; כדור שלא נמצא בתוך  5דקות
א 		.כיצד לנהוג על פי העיקרון “חבטה במרחק”
שחקן ראשי בכל עת ,תוך הטלת חבטת עונשין אחת ,לשחק כדור קרוב ככל
האפשר למקום ממנו שוחק הכדור המקורי לאחרונה (ראה כלל  ,)20-5כלומר
לנהוג על פי עונש של חבטה ומרחק.
אלא אם נקבע אחרת בכללים ,במקרה ושחקן מבצע חבטה בכדור מהמקום ממנו
שוחק הכדור המקורי לאחרונה ,חזקה עליו שנהג על פי עונש של חבטה במרחק.
ב .כדור מחוץ לתחום
אם כדור יצא מחוץ לתחום ,על השחקן לשחק כדור ,תוך הטלת חבטת עונשין
אחת ,ממקום קרוב ככל האפשר לנקודה ממנה שוחק הכדור המקורי לאחרונה
(ראה כלל .)20-5
ג .כדור שלא נמצא בתוך חמש דקות
במקרה וכדור אבד כתוצאה מכך שלא נמצא או לא זוהה על ידי השחקן ככדורו
בתוך חמש דקות לאחר שהשחקן או הצד שלו או
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נושא/י הכלים שלו או שלהם החלו לחפשו ,על השחקן לשחק כדור ,תוך הטלת
חבטת עונשין אחת ,קרוב ככל האפשר למקום ממנו שוחק הכדור המקורי לאחרונה
(ראה כלל .)20-5
חריגות:
 .1אם ידוע או כמעט ודאי שהכדור המקורי שלא נמצא הינו בתוך מחסום (כלל  )24-3או
הינו בתוך תנאי קרקע חריגים (כלל 25-1ג’) ,אזי השחקן רשאי לנהוג על פי הכלל הישים.
 .2אם ידוע או כמעט ודאי כי הכדור המקורי שלא נמצא הוזז על ידי גורם חיצוני (כלל
 )18-1או הינו בתוך מכשול מים (כלל  ,)26-1אזי על השחקן לנהוג על פי הכלל הישים.

העונש בגין הפרת כלל :27-1
במשחק גומות  -הפסד הגומה; במשחק חבטות  2 -חבטות עונשין.
  .27-2כדור מותנה
א .נוהל
כאשר קיימת אפשרות שכדור אבד מחוץ למכשול מים או שיצא מחוץ לתחום ,מותר
לשחקן ,במטרה לחסוך זמן ,לשחק כדור אחר בהתאם לכלל  .27-1על השחקן
להודיע ליריבו במשחק גומות או לרשמו או עמית במשחק חבטות על כוונתו לשחק
כדור מותנה ,ועליו לשחקו בטרם שהוא או בן-זוגו מתקדמים כדי לחפש את הכדור
המקורי.
במקרה ואינו נוהג כך ומשחק כדור אחר ,אותו כדור אחר אינו נחשב ככדור מותנה,
אלא הופך להיות הכדור שבמשחק ,וזאת על פי עונש של חבטה ומרחק (כלל
 ;)27-1בנסיבות אלה הכדור המקורי נחשב כאבוד.
(סדר המשחק ממשטח הטי  -ראה כלל )10-3
הערה :אם קיימת אפשרות שכדור מותנה ששוחק על פי כלל 27-2א’ עלול להיות
אבוד מחוץ למכשול מים או שיצא מחוץ לתחום ,השחקן רשאי לשחק כדור מותנה
נוסף .במקרה וכדור מותנה נוסף שוחק ,היחס בינו לכדור המותנה הקודם הוא כדין
היחס שבין הכדור המותנה הראשון לכדור המקורי.
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ב .התנאים בהם כדור מותנה הופך לכדור שבמשחק
מותר לשחקן להמשיך לשחק עם הכדור המותנה עד אשר הוא מגיע לקו מקביל
למקום בו הכדור המקורי עשוי להימצא .אם הוא מבצע חבטה עם הכדור המותנה
מהמקום בו הכדור המקורי עשוי להיות או מנקודה קרובה יותר לגומה מאותו מקום,
הכדור המקורי נחשב כאבוד ,והכדור המותנה הופך להיות הכדור שבמשחק ,וזאת
לפי עונש של חבטה ומרחק (כלל .)27-1
במקרה והכדור המקורי אבד מחוץ למכשול מים או שיצא מחוץ לתחום ,הכדור המותנה
הופך להיות הכדור שבמשחק ,וזאת לפי עונש של חבטה ומרחק (כלל .)27-1
אם ידוע או כמעט ודאי כי הכדור המקורי מונח בתוך מכשול מים ,על השחקן לנהוג
בהתאם לכלל .26-1
חריגה :אם ידוע או כמעט ודאי שהכדור המקורי מונח בתוך מחסום (כלל  )24-3או
בתנאי קרקע חריגים (כלל 25-1ג’) ,השחקן רשאי לנהוג בהתאם לכלל הישים.
ג .מתי כדור המותנה ננטש
אם מתברר כי הכדור המקורי לא אבד ולא יצא מחוץ לתחום ,השחקן מחוייב לנטוש את
הכדור המותנה ועליו להמשיך לשחק את הכדור המקורי .אם הוא מבצע חבטות נוספות
עם הכדור המותנה ,הוא נחשב כמשחק בכדור לא נכון והוראות כלל  15-3יחולו.
הערה :אם שחקן משחק כדור מותנה על פי כלל 27-2א’ ,החבטות ששוחקו לאחר
יישום כלל זה בכדור מותנה שננטש מאוחר יותר על פי כלל 27-2ג’ וכן חבטות עונשין
שהוטלו אך ורק בגין משחק באותו כדור מותנה לא יילקחו בחשבון.
     כלל           28כדור בלתי שחיק

הגדרות
כל מונח מוגדר מופיע בפרק ההגדרות לפי סדר האלף-בית האנגלי  -ראה עמודים
.30-43
בכל מקום במגרש ,למעט כאשר הכדור בתוך מכשול מים ,רשאי השחקן להכריז על
כדורו כבלתי שחיק .השחקן עצמו הוא השופט היחיד באשר לשאלה אם כדורו במצב
שניתן לשחק אותו ואם לאו.
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אם שחקן קובע כי כדורו בלתי שחיק ,עליו לנהוג באופן כמפורט להלן ,תוך הוספת
חבטת עונשין אחת:
א .לשחק כדור קרוב ככל האפשר למקום ממנו שוחק לאחרונה הכדור המקורי (ראה
כלל  ;)20-5או
ב .להפיל כדור מאחורי הנקודה בה היה הכדור מונח וזאת על קו שבין אותה נקודה
לבין הגומה ,וכל זאת ללא הגבלה באשר למרחק מאחורי הנקודה בו ניתן להפיל
את הכדור.
ג .להפיל כדור תוך מרחק של שני אורכי מחבט מהנקודה בה היה הכדור הבלתי שחיק
מונח ,אולם לא קרוב יותר לגומה.
אם הכדור הבלתי שחיק מונח בתוך בונקר ,השחקן רשאי לנהוג לפי סעיף א’ ,ב’ או ג’
לעיל .אם הוא בוחר לנהוג לפי סעיף ב’ או ג’ ,עליו להפיל כדור בתוך הבונקר.
כאשר שחקן פועל על פי כלל זה מותר לו להרים את כדורו ולנקותו או להכניס כדור
מוחלף במקומו.

העונש בגין הפרת כלל זה:
במשחק גומות  -הפסד הגומה; במשחק חבטות  2 -חבטות עונשין.

צורות משחק אחרות
     כלל           29שלשות שני כדורים ורביעיות שני כדורים

הגדרות
כל מונח מוגדר מופיע בפרק ההגדרות לפי סדר האלף-בית האנגלי  -ראה עמודים
.30-43
  .29-1כללי
במשחק שלשות שני כדורים או רביעיות שני כדורים ,במהלך כל סיבוב מוגדר ,על בני
הזוג לשחק ממשטחי הטי לסירוגין וכמו כן לשחק את חבטותיהם לסירוגין במהלך כל
גומה .חבטות עונשין אינן משפיעות על סדר המשחק.
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  .29-2משחק גומות
אם שחקן משחק חבטה כאשר היה על בן-זוגו לשחק ,הצד שלו מפסיד את הגומה.
  .29-3משחק חבטות
במקרה ובני הזוג משחקים חבטה אחת או יותר שלא לפי הסדר הנכון ,אותה חבטה או
אותן חבטות מבוטלות ויוטלו על הצד שתי חבטות עונשין .על הצד לתקן את הטעות על
ידי משחק בכדור לפי סדר המשחק הנכון מהנקודה ממנה שיחק הצד לראשונה לפי סדר
משחק לא נכון (ראה כלל  .)20-5במקרה והצד ישחק חבטה ממשטח הטי הבא מבלי
לתקן את הטעות ,או ,כאשר מדובר בגומה האחרונה לסיבוב ,יורד מהגרין מבלי להצהיר
על כוונתו לתקן את הטעות ,דינו של הצד להיפסל.
     כלל       30משחק גומות בשלישיות“ ,כדור הטוב” ומשחק גומות ברביעיות

הגדרות
כל מונח מוגדר מופיע בפרק ההגדרות לפי סדר האלף-בית האנגלי  -ראה עמודים
.30-43
  .30-1תחולתם של חוקי הגולף
כללי משחק הגולף ,עד כמה שאינם עומדים בסתירה עם הכללים המיוחדים המפורטים
להלן ,יחולו גם על מפגשי שלישיות“ ,הכדור הטוב” ורביעיות.
  .30-2משחק גומות לפי שלישיות
א .כדור במנוחה הוזז על ידי יריב
אלא אם נקבע אחרת בכללים ,במקרה וכדור של השחקן הוזז על ידי יריב או נושא
הכלים או הציוד של היריב או במקרה וכל אחד מאלה נוגע בכדורו של השחקן ,למעט
במהלך חיפוש אחר כדור ,כלל 18-3ב’ יחול .על אותו יריב תוטל חבטת עונשין אחת
לצורך מפגשו עם השחקן ,אולם לא יוטל עליו כל עונש במסגרת מפגשו עם יריבו השני.
ב .כדור מוסט או נעצר שלא בכוונה על ידי היריב
במקרה וכדורו של שחקן מוסט או נעצר שלא בכוונה על ידי יריב ,נושא הכלים
או ציודו של היריב ,לא יוטל כל עונש .לצורך מפגשו עם אותו יריב ,השחקן רשאי,
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בטרם תבוצע חבטה נוספת על ידי אחד הצדדים ,לבטל את החבטה ולשחק כדור,
ללא הטלת עונשין ,ממקום קרוב ככל האפשר למקום ממנו שוחק הכדור המקורי
(ראה כלל  )20-5או יהיה רשאי לשחק את הכדור כפי שהוא מונח .במסגרת
מפגשו עם היריב השני ,עליו לשחק את הכדור כפי שהוא מונח.
חריגה :כדור פוגע באדם המחזיק במוט הדגל או מחזיק את מוט הדגל באוויר ,או בכל
דבר שהוא נושא איתו  -ראה כלל 17-3ב’.
(כדור מוסט או נעצר על ידי יריב בכוונה תחילה  -ראה כלל )1-2
  .30-3משחקי “בסט בול” (הכדור הטוב) ורביעיות
א .ייצוג צד
מותר שצד יהיה מיוצג על ידי אחד מבני הזוג לאורך מפגש כולו או מקצתו; אין זה
הכרחי כי שני בני הזוג או כל חברי הצד ,לפי העניין ,יהיו נוכחים .בן-זוג (או חבר
צד) שנעדר מהמפגש רשאי להצטרף למפגש בתום משחק גומה כלשהי ,אולם לא
תוך כדי מהלך המשחק בגומה.
ב .סדר המשחק
מותר לשחק כדורים השייכים לאותו צד לפי אותו סדר שהצד רואה לנכון.
ג .כדור לא נכון
במקרה ומוטל על שחקן עונש של הפסד גומה על פי כלל 15-3א’ בגין ביצוע
חבטה בכדור לא נכון ,הוא נפסל לאותה גומה ,אך על בן-זוגו לא מוטל עונש
כלשהו גם אם הכדור הלא נכון שייך לו .אם הכדור הלא נכון שייך לשחקן אחר ,על
בעל הכדור להניח כדור באותה נקודה ממנה שוחק הכדור הלא נכון לראשונה.
ד .עונש לצד
מוטל עונש על צד בגין הפרת כל אחד מהכללים כדלקמן על יד בן זוג כלשהו:
מחבטים
• כלל 4
נושא כלים
• כלל 6-4
• כל כלל מקומי או תנאי מתנאי תחרות שלגביו העונש המוטל הוא תיקון התוצאה
במפגש.
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ה .פסילת צד
( )1צד ייפסל במקרה ויוטל על מי מבני הזוג עונש פסילה על פי כל אחד מהכללים
המפורטים להלן:
הסכם לוותר על כללי המשחק
• כלל 1-3
מחבטים
• כלל 4
• כלל  5-1או  5-2הכדור
מקדם יתרון
• כלל 6-2א'
נושא כלים
• כלל 6-4
עיכוב בלתי מוצדק  -משחק איטי
• כלל 6-7
פעולת ההגבהה
• כלל 11-1
התקנים מלאכותיים ,ציוד חריג ושימוש חריג בציוד
• כלל 14-3
עונש פסילה שהוטל על ידי הועדה.
• כלל 33-7
( )2צד ייפסל אם מוטל על כל בני הזוג (חברי הצד) עונש פסילה על פי כל אחד
הכללים כדלקמן:
זמני זינוק וקבוצות
כלל 6-3
הפסקת משחק
כלל 6-8
( )3בכל מקרה אחר שהפרת כלל היתה מביאה לפסילה ,השחקן נפסל לגבי
אותה גומה בלבד.
ו.

השלכותיהם על עונשים אחרים
במקרה וביצוע הפרה של כלל כלשהו על ידי שחקן אחד מסייע למשחקו של בן-זוגו
או פוגע במשחק יריבו ,יוטל על בן הזוג העונש הישים וזאת בנוסף לעונש כלשהו
שיוטל על השחקן.
בכל המקרים האחרים בהם מוטל עונש על שחקן בגין הפרת כלל כלשהו ,העונש
אינו חל על בן-זוגו .בנסיבות בהן העונש הוא הפסד בגומה ,ההשלכה תהיה
שהשחקן ייפסל לגבי אותה גומה.
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     כלל           31רביעיות ( 4כדורים) לפי משחק חבטות

הגדרות
כל מונח מוגדר מופיע בפרק ההגדרות לפי סדר האלף-בית האנגלי  -ראה עמודים .30-43
  .31-1תחולתם של כללי גולף
כללי משחק הגולף ,עד כמה שאינם עומדים בסתירה עם הכללים המיוחדים המפורטים
להלן ,יחולו גם על רביעיות לפי משחק חבטות.
  .31-2ייצוג צד
מותר שצד יהיה מיוצג על ידי אחד מבני הזוג לאורך סיבוב מוגדר ,כולו או מקצתו; אין זה
הכרחי כי שני בני הזוג יהיו נוכחים .מתחרה שנעדר מהמשחק רשאי להצטרף לבן-זוגו
בתום משחק גומה כלשהי ,אולם לא תוך כדי מהלך המשחק בגומה.
  .31-3רישום תוצאות
לגבי כל גומה נפרדת על הרשם לרשום אך ורק את התוצאה ברוטו של אותו בן-זוג שתוצאתו
קובעת .הכרחי כי ניתן לזהות באופן אינדיבידואלי את כל תוצאות הברוטו הקובעות ,אחרת
ייפסל הצד .רק אחד מבני הזוג חייב להיות אחראי לקיום הוראות כלל 6-6ב’.
(תוצאה לא נכונה  -ראה כלל 31-7א’)
  .31-4סדר המשחק
מותר לשחק כדורים השייכים לאותו צד לפי אותו סדר שהצד רואה לנכון.
  .31-5כדור לא נכון
במקרה ומתחרה יפר את כלל 15-3ב’ בגין ביצוע חבטה בכדור לא נכון ,מוטל עליו
עונש של שתי חבטות עונשין ועליו לתקן את טעותו על ידי משחק בכדור הנכון או על ידי
כך שינהג לפי הכללים .על בן-זוגו לא מוטל כל עונש גם אם הכדור הלא נכון שייך לו.
אם הכדור הלא נכון שייך למתחרה אחר ,אזי בעל הכדור יניח כדור אחר באותה נקודה
ממנה שוחק הכדור הלא נכון לראשונה.
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   .31-6עונש לצד
עונש יוטל על צד בגין הפרת כל אחד מהכללים כדלקמן על יד בן זוג כלשהו:
מחבטים
• כלל 4
נושא כלים
• כלל 6-4
• כל כלל מקומי או תנאי מתנאי תחרות שלגביו העונש קיים עונש מירבי לסיבוב.
  .31-7עונשי פסילה
א .הפרה על ידי אחד מבני הזוג
צד ייפסל מהתחרות במקרה ויוטל על כל אחד מבני הזוג עונש פסילה על פי כל
אחד מהכללים המפורטים להלן:
הסכם לוותר על כללי המשחק
• כלל 1-3
סירוב לציית לאחד הכללים
• כלל 3-4
מחבטים
• כלל 4
• כלל  5-1או  5-2הכדור
מקדם יתרון
• כלל 6-2ב'
נושא כלים
• כלל 6-4
חתימת כרטיס התוצאות והגשתו
• כלל 6-6ב'
תוצאה לא נכונה בגין גומה כלשהי
• כלל 6-6ד'
עיכוב בלתי מוצדק  -משחק איטי
• כלל 6-7
אימונים לפני או בין סיבובים
• כלל 7-1
פעולת ההגבהה
• כלל 11-1
התקנים מלאכותיים ,ציוד חריג ושימוש חריג בציוד
• כלל 14-3
כדור המסייע למשחק
• כלל 22-1
תוצאות ברוטו לא ניתנות לזיהוי אינדיבידואלי
• כלל 31-3
עונש פסילה שהוטל על ידי הועדה.
• כלל 33-7
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ב .הפרה על ידי שני בני הזוג
צד ייפסל מהתחרות:
( )1אם מוטל על שני בני הזוג עונש פסילה בגין הפרת כלל ( 6-3זמני זינוק
וקבוצות) או של כלל ( 6-8הפסקת משחק) ,או
( )2במקרה ובאותה גומה כל אחד מבני הזוג מפר כלל שעונשו הוא פסילה
מהתחרות או לגבי גומה.
ג .לגבי אותה גומה בלבד
בכל מקרה אחר שבהפרת כלל היתה מביאה לפסילה ,המתחרה ייפסל אך ורק
לגבי אותה גומה בה אירעה ההפרה.
  .31-8השלכותיהם של עונשים אחרים
במקרה וביצוע הפרה של כלל כלשהו על ידי מתחרה אחד מסייע למשחקו של בן-זוגו,
יוטל על בן הזוג העונש הישים ,וזאת בנוסף לעונש כלשהו שיוטל על המתחרה.
בכל שאר המקרים בהם מוטל עונש על מתחרה בגין הפרת כלל כלשהו ,העונש לא חל
על בן-זוגו.
     כלל           32תחרויות תקן וסטייבלפורד

הגדרות
כל מונח מוגדר מופיע בפרק ההגדרות לפי סדר האלף-בית האנגלי  -ראה עמודים
.30-43
  .32-1תנאים
תחרויות תקן וסטייבלפורד הינן צורות משחק חבטות בהן החישוב נעשה על ידי השוואה
עם תוצאה קבועה לגבי כל גומה וגומה .הכללים החלים על משחק חבטות ,במידה ואינם
עומדים בסתירה עם הכללים המיוחדים המפורטים להלן ,יחולו על תחרויות אלה.
בתחרויות תקן וסטייבלפורד לפי מקדם יתרון ,המתחרה בעל תוצאת הנטו הנמוכה
ביותר בגומה נוטל את הכבוד במשטח הטי הבא.
א .תחרויות תקן
החישוב בתחרויות תקן נעשה באותה דרך שנעשה כמו במשחק גומות .בכל גומה
שמתחרה אינו מסיים ולא מגיש תוצאה הוא ייחשב כי הפסיד את הגומה .הזוכה
בתחרות הוא המתחרה בעל התוצאה הטובה ביותר בסיכום כל הגומות.
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אחריותו של הרשם לרשום את מספר החבטות ברוטו בכל גומה בה קובע
המתחרה תוצאה נטו שווה לתוצאה הקבועה או נמוכה ממנה.
הערה  :1תוצאת המתחרה תתוקן על ידי הפחתת גומה או גומות על פי הכלל הישים
בכל מצב שמוטל עונש מלבד עונש פסילה בגין כל אחד מהכללים כאמור להלן:
מחבטים
• כלל 4
נושא כלים
• כלל 6-4
• כל כלל מקומי או תנאי מתנאי תחרות שלגביו קיים עונש מירבי לסיבוב.
המתחרה אחראי לדווח לועדה על העובדות הנוגעות בהפרה כאמור ,וזאת לפני שיגיש
את כרטיס התוצאות שלו ,כדי שהועדה תוכל ליישם את העונש .במקרה והמתחרה נמנע
מלדווח לועדה על הפרתו הוא ייפסל.
הערה  :2אם מתחרה יפר כלל ( 6-7עיכוב בלתי מוצדק ,משחק איטי) ,אזי הועדה
תפחית גומה אחת מסך כל הגומות .בגין הפרה חוזרת ,ראה כלל 32-2א’.
ב .תחרויות סטייבלפורד
החישוב בתחרויות סטייבלפורד נעשה לפי נקודות אשר מוענקות ביחס לתוצאה
קבועה בכל גומה בהתאם לטבלה להלן:
מספר החבטות בגומה
שתים או יותר מעל לתוצאה הקבועה ,או שלא הוגשה תוצאה
אחת מעל לתוצאה הקבועה
שווה לתוצאה הקבועה
אחת פחות מהתוצאה הקבועה
שתיים פחות מהתוצאה הקבועה
שלוש פחות מהתוצאה הקבועה
ארבע פחות מהתוצאה הקבועה

נקודות
0
1
2
3
4
5
6
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הזוכה בתחרות הוא המתחרה המשיג את מירב הנקודות.
אחריותו של הרשם לרשום את מספר החבטות ברוטו של המתחרה בכל גומה בה
תוצאת המתחרה משיגה נקודה אחת או יותר.
הערה  :1במקרה ומתחרה יפר כלל שלגביו קיים עונש מירבי לסיבוב ,עליו לדווח לועדה
על העובדות בטרם יגיש את כרטיס התוצאות שלו; אם הוא נמנע מלעשות כן הוא ייפסל.
הועדה תפחית מסך כל הנקודות שהושגו בסיבוב שתי נקודות בגין כל גומה בה בוצעה
הפרה כלשהי ,תוך הפחתה מירבית לסיבוב של ארבע נקודות בגין כל כלל שהופר.
הערה  :2אם מתחרה יפר כלל ( 6-7עיכוב בלתי מוצדק ,משחק איטי) ,אזי הועדה תפחית
שתי נקודות מסך כל הנקודות שהושגו בסיבוב .בגין הפרה חוזרת ,ראה כלל 32-2א’.
  .32-2עונשי פסילה
א .לגבי תחרות
מתחרה ייפסל מתחרות עם יוטל עליו עונש פסילה על פי כל אחד מהכללים
כדלקמן:
הסכם לוותר על כללי המשחק
• כלל 1-3
סירוב לציית לאחד הכללים
• כלל 3-4
מחבטים
• כלל 4
• כלל  5-1או  5-2הכדור
מקדם יתרון
• כלל 6-2ב'
זמני זינוק וקבוצות
• כלל 6-3
נושא כלים
• כלל 6-4
חתימת כרטיס התוצאות והגשתו
• כלל 6-6ב'
תוצאה לא נכונה בגין גומה כלשהי  -דהיינו כאשר התוצאה
• כלל 6-6ד'
שנרשמה נמוכה מהתוצאה שהושגה בפועל ,אלא שלא יוטל
כל עונש כאשר הפרת כלל זה אינה משפיעה על התוצאה
באותה גומה
עיכוב בלתי מוצדק  -משחק איטי
• כלל 6-7
הפסקת משחק
• כלל 6-8
אימונים לפני או בין סיבובים
• כלל 7-1
פעולת ההגבהה
• כלל 11-1
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• כלל 14-3
• כלל 22-1
• כלל 33-7

117

התקנים מלאכותיים ,ציוד חריג ושימוש חריג בציוד
כדור המסייע למשחק
עונש פסילה שהוטל על ידי הועדה.

ב .לגבי גומה
בכל מקרה אחר בו הפרת אחד הכללים היתה מובילה לפסילה ,ייפסל המתחרה
אך ורק לגבי אותה גומה בה אירעה ההפרה.

הנהלה
     כלל           33הועדה

הגדרות
כל מונח מוגדר מופיע בפרק ההגדרות לפי סדר האלף-בית האנגלי  -ראה עמודים
.30-43
  .33-1תנאים; ויתור על כלל כלשהו
תפקיד הועדה לקבוע את התנאים לפיהם תתקיים ותתנהל תחרות .אין לועדה סמכות
כלשהי לוותר על כלל מכללי הגולף.
כללים מסוימים החלים על משחק חבטות כה שונים מאלה החלים על משחק גומות
שאין זה מעשי לשלב את שתי צורות המשחק ואסור לעשות כן .אין לקבל תוצאות
מפגשים שהתקיימו והתוצאות שהוגשו בנסיבות כגון אלה .תוצאת מפגש ששוחק
בנסיבות כאמור הינה בטלה ומבוטלת ,ובתחרות לפי משחק חבטות ,מוטל על
המתחרים עונש פסילה.
במשחק חבטות זכותה של הועדה להגביל את תפקידיו של שופט משחק.
  .33-2המגרש
א .הגדרת תחומים ושוליים
על הועדה להגדיר באופן מדויק את:
( )1המגרש וגבולות השטח שמחוץ לתחום.
( )2שולי מכשולי מים ומכשולי מים צדדיים.
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( )3שטח בתיקון ,וכן
( )4מחסומים וחלקים בלתי נפרדים מהמגרש.
ב .גומות חדשות
יש לחפור גומות חדשות ביום בו מתחילה תחרות חבטות ובכל מועד אחר כפי
שהועדה תראה לנחוץ ,ובלבד שכל המתחרים באותו סיבוב ישחקו כשכל הגומות
ממוקמות באותו מקום עבור כולם.
חריגה :בנסיבות בהן לא ניתן לתקן גומה פגומה כדי לענות על ההגדרה ,רשאית הועדה
לעשות גומה חדשה בסמוך לגומה הקיימת ובתנאים טופוגרפיים דומים.
הערה :כאשר סיבוב אחד אמור להיות משוחק ביותר מיום אחד ,הועדה רשאית לקבוע
בתנאי התחרות (כלל  )33-1כי הגומות ומשטחי הטי ימוקמו במקומות שונים בכל יום
של התחרות ,ובלבד שבכל יום של תחרות כל המתחרים ישחקו כל גומה ומכל משטח טי
באותו מיקום.
ג .שטח אימונים
כאשר אין מקום לשטח אימונים מחוץ לשטח מגרש התחרות על הועדה להגדיר
אותו שטח בו מותר לשחקנים להתאמן ביום התחרות ,אם ניתן מבחינה מעשית
לעשות כן .בכל יום של תחרות חבטות אין לועדה בדרך כלל להתיר אימונים אל או
על גרין או ממכשול שבמגרש התחרות.
ד .מגרש בלתי שחיק
במקרה והועדה או נציגה המוסמך בדעה ,מסיבה כלשהי ,כי המגרש אינו במצב שחיק
או שקיימות נסיבות המונעות משחק כהלכה ,מותר לה ,במשחק גומות או במשחק
חבטות ,להורות על השעיה זמנית של המשחק ,או ,במשחק חבטות ,להכריז כי
המשחק לאותו יום בטל ומבוטל וכן לבטל את כל התוצאות שהוגשו עד אז בגין הסיבוב
הנוגע בדבר .כאשר סיבוב מבוטל ,כל העונשין באותו סיבוב מבוטלים אף הם.
(נוהל בהפסקת וחידוש המשחק  -ראה כלל )6-8
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  .33-3זמני זינוק ושיבוץ לקבוצות משחק
תפקידה של הועדה לקבוע את זמני הזינוק ,ובמשחק חבטות עליה לשבץ את הקבוצות
בהן ישחקו המתחרים.
כאשר תחרות במשחק גומות משוחקת משך תקופה ממושכת ,על הועדה לקבוע את
התאריך האחרון להשלמת כל סיבוב .במקרים בהם ניתן לשחקנים לקבוע את תאריכי
מפגשיהם בעצמם תוך גבולות זמן אלה ,על הועדה להודיע כי המפגש חייב להתקיים
בזמן מוגדר ביום האחרון לאותה תקופה ,אלא אם השחקנים מסכימים על תאריך מוקדם
יותר.
  .33-4טבלת חבטות מקדם יתרון
על הועדה לפרסם טבלה המציינת את סדר הגומות בהן חבטות מקדם יתרון תינתנה או
תתקבלנה.
  .33-5כרטיס תוצאות
במשחק חבטות על הועדה להנפיק כרטיס תוצאות לכל מתחרה אשר יכיל את התאריך ושם
המתחרה ,או במשחק רביעיות שני כדורים או משחק חבטות ברביעיות ,שמות המתחרים.
במשחק חבטות ,הועדה היא אשר אחראית לסיכום התוצאות והחלת מקדם היתרון
הרשום בכרטיס התוצאות.
במשחק חבטות ברביעיות ,הועדה אחראית לרישום תוצאת הזוג הטובה ביותר בגין
כל גומה ותוך כדי כך תחיל את מקדמי היתרון הרשומים בכרטיס התוצאות וכן תהיה
אחראית לסיכום הכללי של התוצאות.
במשחקי תקן וסטייבלפורד ,הועדה אחראית להחלת מקדם היתרון הרשום בכרטיס
התוצאות ולקביעת תוצאות כל גומה ולסיכום התוצאה הכללית או סך כל הנקודות.
הערה :הועדה רשאית לבקש כי כל מתחרה ירשום את שמו והתאריך על כרטיס התוצאות שלו.
  .33-6שבירת שוויון
הועדה תודיע מראש על הדרך ,היום והשעה לשבירת שוויון במפגשים שהסתיימו בתיקו או
בין זוכים משותפים בתחרות חבטות ,בין אם המשחק מתנהל לפי תוצאות ברוטו ובין אם
תוך החלת מקדם יתרון.
מפגש במשחק גומות שהסתיים בתיקו לא יוכרע במתכונת של משחק חבטות .תיקו
במשחק חבטות לא יוכרע על ידי מפגש לפי משחק גומות.
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כלל 34/33

  .33-7עונשי פסילה :שיקול דעת הועדה
במקרים בודדים יוצאי דופן רשאית הועדה לוותר על עונשי פסילה ,לשנותם או להטילם
אם היא רואה טעם המצדיק פעולה כזו.
כל עונש פחות חמור מפסילה אינו ניתן לוויתור או שינוי.
אם הועדה בדעה כי שחקן אשם בהפרה חמורה של נוהג האתיקה של משחק הגולף ,היא
רשאית להטיל עונש של פסילה על פי כלל זה.
  .33-8כללים מקומיים
א .מדיניות
הועדה רשאית להתקין ולפרסם כללים מקומיים לכיסוי תנאים מקומיים בלתי שגרתיים,
בתנאי כי כללים מקומיים אלה עולים בקנה אחד עם המדיניות כמפורט בנספח .1
ב .ויתור על כלל או שינוי כלל
כלל מקומי לא יבטל כלל כלשהו מכללי הגולף .עם זאת ,במקרה והועדה בדעה כי
תנאים מקומיים חריגים מפריעים לביצוע הנאות של המשחק במידה המחייבת התקנת
כלל מקומי אשר משנה את הכללים ,אזי הכלל המקומי יהיה טעון אישורו של ה.R&A-
כלל 34

חילוקי דעות והחלטות

הגדרות
כל מונח מוגדר מופיע בפרק ההגדרות לפי סדר האלף-בית האנגלי  -ראה עמודים
.30-43
  .34-1תביעות ועונשים
א .משחק גומות
אם תוגש תביעה לועדה על פי כלל  ,2-5יש להכריע עליה מוקדם ככל האפשר על
מנת שהמצב במפגש יתוקן ,אם יש צורך בכך .אם תביעה לא מוגשת בפרק הזמן
המוקצב על פי כלל  2-5אין לועדה להיזקק לה.
אין כל הגבלת זמן להחלת עונש פסילה בגין הפרת כלל .1-3
ב .משחק חבטות
במשחק חבטות ,לא ניתן לבטל ,לשנות או להטיל עונש לאחר שהתחרות נסגרה.

כלל 34
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תחרות נחשבת כאילו נסגרה כאשר ניתנת הכרזה רשמית על תוצאתה או במקרה
של משחק חבטות לשם העפלה לתחרות לפי משחק גומות ,לאחר שהשחקן חבט
את חבטתו הראשונה במפגשו הראשון באותה תחרות לפי משחק גומות.
חריגות :עונש של פסילה יוטל בכל עת גם אחרי שהתחרות נסגרה במקרה
והמתחרה:
( )1הפר את כלל ( 1-3הסכמה לוותר על כללים); או
( )2הגיש כרטיס תוצאות בו רשם מקדם יתרון שהוא ידע ,לפני שהתחרות נסגרה,
שהיה גבוה ממקדם היתרון לו היה זכאי ,ודבר זה השפיע על מספר חבטות
היתרון שהוא קיבל (כלל 6-2ב’); או
( )3הגיש תוצאה בגין גומה כלשהי שהיא נמוכה מהתוצאה שהושגה בפועל (כלל
6-6ד’) מסיבה כלשהי למעט אי הכללת חבטת/ות עונשין עליה/ן לא ידע ,לפני
שהתחרות נסגרה ,כי הוטלה/ו עליו; או
( )4ידע ,לפני שהתחרות נסגרה ,כי הפר כל כלל אחר שהעונש הקבוע בגינה הוא
פסילה.
  .34-2פסיקתו של שופט משחק
אם נתמנה שופט משחק על ידי הועדה ,פסיקתו תהיה סופית.
  .34-3החלטת הועדה
בהעדר שופט משחק ,על השחקנים להפנות חילוקי דעות כלשהם או שאלה בספק בנוגע
לכללים לועדה ,שהחלטתה תהיה סופית.
במקרה והועדה אינה מסוגלת להגיע להחלטה ,היא רשאית להעביר את חילוקי הדעות או
השאלה שבספק לועדת החוקה ליד ה ,R&A-והחלטת ועדת החוקה תהיה סופית.
אם ההיבט שהיה בספק או חילוקי הדעות לא הועברו לועדת החוקה הנ”ל ,זכות השחקן
או השחקנים להפנות הצהרה מסוכמת באמצעות נציג מוסמך של הועדה לועדת החוקה
לשם קבלת חוות דעת באשר להחלטה שניתנה .התשובה תישלח לנציג המוסמך הנ”ל.
אם המשחק מתנהל שלא בהתאם לכללי הגולף ,ועדת החוקה תסרב לתת החלטה על
עניין כלשהו.
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נספח  - 1כללים מקומיים; תנאי התחרות
הגדרות
כל מונח מוגדר מופיע בפרק ההגדרות לפי סדר האלף-בת האנגלי  -ראה עמודים
.30-43
     סימן א          כללים מקומיים
כאמור בכלל 33-8א’ ,הועדה רשאית לקבוע ולפרסם כללים מקומיים בדבר תנאים
חריגים ,ובלבד שכללים מקומיים אלה עולים בקנה אחד עם המדיניות המוצהרת בנספח
זה .כמו כן ,למידע מפורט בדבר כללים מקומיים קבילים ואסורים ,ראה “החלטות על
כללי משחק הגולף” במסגרת כלל  33-8וב”הנחיות לניהול תחרויות”.
במקרה ותנאים חריגים מקומיים מפריעים למהלך הנאות של המשחק והועדה בדעה כי
קיים צורך לשנות כלל מכללי הגולף ,יש להשיג אישור והסמכה לכך מה.

 .1הגדרת תחומי המגרש ושולי מכשולים
קביעת אמצעים המשמשים להגדרת אזורים מחוץ לתחום ,מכשולי מים ,מכשולי מים
צדדיים ,שטח בתיקון ,מחסומים וחלקים בלתי נפרדים מהמגרש (כלל 32-2א’).

.2מכשולי מים
א .מכשולי מים צדדיים
הבהרת מעמדם של מכשולי מים שניתן להגדירם מכשולי מים צדדיים (כלל .)26
ב.כדור ששוחק באופן מותנה בהתאם לכלל 26-1
לאפשר משחק בכדור באופן מותנה על פי כלל  26-1בגין כדור שעלול להיות במכשול
מים (לרבות מכשול מים צדדי) בעל אופי כזה שאם הכדור המקורי לא יימצא יהיה ידוע
או כמעט ודאי שהוא מונח במכשול המים ולא יהיה מעשי לקבוע אם הכדור אכן בתוך
המכשול ,או שקביעה כזאת תעכב את המשחק יתר על המידה.
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.3אזורי המגרש הטעונים שמירה; אזורים רגישים מבחינת איכות הסביבה
סיוע בשמירת המגרש על ידי הגדרת אזורים ,לרבות משתלות דשא ,נטיעות עצים
חדשות וחלקים אחרים של המגרש שבעיבוד בתור “שטח בתיקון” שהמשחק מהם אסור.
כאשר הועדה נדרשת לאסור על משחק מאזורים רגישים מבחינת איכות הסביבה
הנמצאים על או סמוך למגרש ,עליה להתקין כלל מקומי המבהיר את הנוהל להקלה.

 .4תנאי מגרש  -בוץ ,רטיבות יתירה ,תנאים גרועים והגנת המגרש
א.הרמת כדור נעוץ באדמה ,ניקוי
יתכן שתנאים זמניים יפריעו לביצוע הנאות של המשחק ,לרבות בוץ או רטיבות יתירה,
אשר מצדיקים מתן הקלה בגין כדור נעוץ באדמה בכל מקום במרוצת המשחק ,או
המאפשרים הרמה ,ניקוי והחזרת כדור בכל מקום במרוצת המגרש או בשטח שכוסח
קצר במרוצת המגרש.
ב“.תנוחות מועדפות” וכן “כללי חורף”
תנאים גרועים ,לרבות מצב נחות של המגרש או התהוות בוץ ,הינם כה רחבים וכלליים,
בייחוד בחודשי החורף ,שהועדה עשויה להחליט על מתן הקלה באמצעות כלל מקומי
זמני ,אם לשם הגנת המגרש עצמו ואם כדי לקדם משחק הוגן ונעים .יש לבטל כלל
מקומי כזה מיד שהמצב מצדיק זאת.

.5מחסומים
א .כללי
הבהרת מעמדם של חפצים שעשויים להוות מחסומים (כלל .)24
הכרזת מבנה כלשהו חלק בלתי נפרד מהמגרש ,ולפיכך לא כמחסום ,לדוגמא הצדדים
הבנויים של משטחי טי ,גרינים ובונקרים (כלל  24וכלל 33-2א’).
ב .אבנים בתוך בונקרים
לאפשר הסרת אבנים בתוך בונקרים על ידי הכרזת אבנים מחסומים ניידים (כלל .)24-1
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ג .דרכים ושבילים
( )1הכרזת משטחים מלאכותיים ושולי דרכים ושבילים כחלקים בלתי נפרדים מהמגרש ,או
( )2הענקת הקלה מהסוג הניתן על פי כלל 24-2ב’ מדרכים ושבילים שאין להם
משטחים וצדדים מלאכותיים ,אם אלה עלולים להשפיע בצורה לא הוגנת על המשחק.
ד .מחסומים נייחים בקירבת גרין
מתן הקלה מהפרעה הנגרמת על ידי מחסומים נייחים על גרין או בטווח שני אורכי
מחבט מהגרין כאשר הכדור מונח בטווח שני אורכי מחבט מהמחסום.
ה .הגנה על עצים צעירים
מתן הקלה כדי להגן על עצים צעירים.
ו .מחסומים זמניים
מתן הקלה מהפרעה על ידי מחסומים זמניים (למשל טריבונות ,כבלי טלוויזיה וציוד
טלוויזיוני ,וכד’).

 .6אזורי הפלת כדור
קביעת שטחים מיוחדים שבהם מותר להפיל ,או חובה להפיל ,כדור כאשר לא סביר או
מעשי לנהוג בדייקנות בהתאם לכלל 24-2ב’ או ( 24-3מחסום נייח) ,כלל 25-1ב’
או 25-1ג’ (תנאי קרקע חריגים) ,כלל ( 25-3גרין לא נכון) ,כלל ( 26-1מכשולי מים
ומכשולי מים צדדיים) או כלל ( 28כדור בלתי שחיק).
     סימן ב          דוגמאות לכללים מקומיים
במסגרת המדיניות כמפורט בסימן א’ לנספח זה ,הועדה רשאית לאמץ כלל מקומי
לדוגמא על ידי הפנייה לדוגמאות כמפורט להלן ,אם על ידי הדפסתן בכרטיס התוצאות
ואם על ידי מודעה בלוח המודעות .יחד עם זאת ,מוטב לא להדפיס על כרטיס התוצאות
כללים מקומיים בעלי אופי זמני.
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 .1מכשולי מים; כדור ששוחק באופן מותנה בהתאם לכלל 26-1
במקרה וגודלו וצורתו ו/או מיקומו של מכשול מים (לרבות מכשול מים צדדים) הוא
כזה:
( )1שיהיה בלתי מעשי לקבוע אם הכדור אכן מונח בתוך המכשול או שקביעה כזאת
תעכב את המשחק באופן בלתי סביר ,וכן
( )2שאם הכדור המקורי לא יימצא יהיה ידוע או כמעט ודאי כי הוא נמצא בתוך
מכשול המים
תהיה הועדה רשאית להתקין כלל מקומי המאפשר משחק בכדור באופן מותנה על פי
כלל  .26-1הכדור ישוחק באופן מותנה בהתאם לברירות הישימות על פי כלל 26-1
או כלל מקומי ישים כלשהו .במקרה כזה ,אם כדור ישוחק באופן מותנה והכדור
המקורי אכן נמצא בתוך מכשול המים ,אזי יהיה השחקן רשאי לשחק את הכדור
המקורי כפי שהוא מונח או להמשיך עם הכדור ששוחק באופן מותנה ,אולם אסור לו
לנהוג על פי כלל  26-1לגבי הכדור המקורי.
בנסיבות אלה מומלץ להתקין את הכלל המקומי כמפורט להלן:
“במקרה של ספק באם כדור מונח בתוך או אבד במכשול מים (לפרט את מיקום
מכשול המים) ,מותר לשחקן לשחק כדור אחר באופן מותנה על פי כל אחת
מהברירות הישימות שבכלל .26-1
אם הכדור המקורי יימצא מחוץ למכשול המים ,השחקן מחוייב להמשיך לשחק עם
אותו כדור מקורי.
אם הכדור המקורי יימצא בתוך מכשול המים ,השחקן רשאי לשחק את הכדור המקורי
כפי שהוא מונח או להמשיך עם הכדור ששוחק באופן מותנה על פי כלל .26-1
במקרה והכדור המקורי לא יימצא או יזוהה במסגרת תקופת החיפוש של חמש דקות,
על השחקן להמשיך לשחק עם הכדור ששוחק באופן מותנה.

העונש בגין הפרת כלל מקומי
משחק גומות  -הפסד הגומה; משחק חבטות  2 -חבטות עונשין”.
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 .2אזורי המגרש טעוני שמירה; אזורים רגישים מבחינת איכות הסביבה
א .שטח בתיקון;  המשחק ממנו אסור
אם ברצון הועדה להגן על שטח כלשהו במגרש ,עליה להכריז עליו כשטח בתיקון ולאסור
על משחק כדור מתוך אותו אזור .מומלץ להתקין את הכלל המקומי כמפורט להלן:
“ה ____________ (מוגדר על ידי _________) מהווה שטח בתיקון שממנו המשחק
אסור בהחלט .אם כדורו של שחקן מונח באותו אזור ,או אם האזור מפריע בעמדת
השחקן או במרחב תנופתו העתידית ,חובה על השחקן לקבל הקלה על פי כלל .25-1

העונש בגין הפרת כלל מקומי:
במשחק גומות  -הפסד בגומה; במשחק חבטות  2 -חבטות עונשין”.
ב .אזורים רגישים מבחינת איכות הסביבה
אם רשות מתאימה (כגון רשות ממשלתית או כדומה) אוסרת על הכניסה ו/או משחק
מאזור שבתוך המגרש ,או הסמוך לו ,מסיבות הקשורות עם איכות הסביבה ,אזי על
הועדה לקבוע כלל מקומי המבהיר את נוהל ההקלה.
לועדה שיקול דעת מסוים אם להגדיר את האזור שטח בתיקון ,מכשול מים או אזור מחוץ
לתחום .למרות זאת ,אין היא רשאית להגדיר את אזור כנ”ל כמכשול מים אם האזור
אינו עונה על הגדרת “מכשול מים” ועל הועדה להשתדל לשמור על אופי הגומה.
מומלץ להתקין את הכלל המקומי כמפורט להלן:
  .1הגדרה
אזור רגיש מבחינת איכות הסביבה הינו אזור שהוכרז ככזה על ידי רשות מתאימה
והכניסה אל ו/או המשחק מתוך אותו אזור הינו אסור מסיבות הקשורות באיכות הסביבה.
אזור כאמור ניתן להגדירו כשטח בתיקון ,מכשול מים ,מכשול מים צדדי או מחוץ לתחום,
לפי שיקול דעת הועדה ,ובלבד שבמקרה של אזור רגיש מבחינת איכות הסביבה שהוגדר
כמכשול מים או כמכשול מים צדדי ,האזור הינו ,לפי הגדרה ,מכשול מים.
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הערה :אסור לועדה להכריז על אזור כאזור רגיש מבחינת איכות הסביבה.
  .2כדור באזור רגיש מבחינת איכות הסביבה
א .שטח בתיקון
במקרה וכדור נמצא באזור רגיש מבחינת איכות הסביבה אשר הוגדר כשטח בתיקון ,יש
להפיל כדור בהתאם לכלל 25-1ב’.
אם ידוע או כמעט ודאי כי כדור שלא נמצא הינו בתוך אזור רגיש מבחינת איכות הסביבה
אשר הוגדר כשטח בתיקון ,השחקן רשאי להקלה ללא הטלת עונשין כאמור בכלל 25-1ג’.
ב .מכשולי מים ומכשולי מים צדדים
אם ידוע או כמעט ודאי כי כדור שלא נמצא הינו בתוך אזור רגיש מבחינת איכות
הסביבה אשר הוגדר כמכשול מים או מכשול מים צדדי ,על השחקן לנהוג ,תוך הטלת
חבטת עונשין אחת ,על פי כלל .26-1
הערה :אם כדור שהופל בהתאם לכלל  26מתגלגל למקום שאזור רגיש מבחינת איכות
הסביבה מפריע לעמדת השחקן או מרחב תנופתו העתידית ,על השחקן ליטול הקלה
כפי שנקבע בסעיף  3לכלל מקומי זה.
ג .מחוץ לתחום
אם כדור נמצא באזור רגיש מבחינת איכות הסביבה ואשר הוגדר כמחוץ לתחום ,על
השחקן לשחק כדור ,תוך הטלת חבטת עונשין אחת ,מנקודה קרוב ככל האפשר למקום
ממנו שוחק הכדור המקורי לאחרונה (ראה כלל .)20-5

  .3הפרעה לעמדת השחקן או למרחב תנופתו העתידית
הפרעה על ידי אזור רגיש מבחינת איכות הסביבה קיימת כאשר מצב כזה מפריע
לעמדתו או מרחב תנופתו העתידית של השחקן .אם קיימת הפרעה כאמור על השחקן
לקבל הקלה כדלקמן:
(א) מרוצת המגרש :אם הכדור מונח במקום במרוצת המגרש ,יש לקבוע את הנקודה
במגרש הקרובה ביותר למיקום תנוחת הכדור אשר (א) אינה קרובה יותר לגומה( ,ב)
מונעת הפרעה על ידי המצב הנ”ל וכן (ג) אינה בתוך מכשול או על גרין .על השחקן
להרים את הכדור ולהפילו ,ללא עונשין ,וזאת במרחק אורך מחבט אחד מהנקודה בתוך
המגרש שנקבעה כאמור ואשר עונה על (א)( ,ב) ו( -ג) לעיל.
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(ב) בתוך מכשול :אם הכדור נמצא בתוך מכשול ,על השחקן להרים את הכדור ולהפילו:
( )1ללא עונשין ,בתוך המכשול ,קרוב ככל האפשר לנקודה בה היה הכדור מונח,
אולם לא קרוב יותר לגומה ,בחלק מהמגרש המספק הקלה שלמה מהמצב הנ”ל; או
( )2תוך הטלת חבטת עונשין אחת  -מחוץ למכשול ,וזאת על קו שבין הנקודה בה
היה הכדור מונח ,לבין הגומה ,וכל זאת ללא הגבלה באשר למרחק מאחורי
המכשול בו ניתן להפיל את הכדור .בנוסף לכך ,השחקן רשאי לנהוג על פי כלל
 26או  ,28אם ישים.
(ג) על הגרין :אם הכדור מונח על הגרין ,על השחקן להרים את הכדור ולהניחו ,ללא
עונשין ,בנקודה הקרובה ביותר למקומו המקורי המאפשרת הקלה שלמה מהמצב הנ”ל,
אולם לא קרוב יותר לגומה או בתוך מכשול.
כאשר הכדור מורם על פי סעיף  3לכלל מקומי זה מותר לנקותו.
חריגה :שחקן אינו רשאי לקבל הקלה על פי סעיף  3לכלל מקומי זה אם (א) בלתי
סביר בעליל שישחק חבטה בשל הפרעה על ידי כל דבר אחר מלבד איזור רגיש
מבחינת איכות הסביבה ,או (ב) הפרעה על ידי איזור רגיש מבחינת איכות הסביבה
הייתה קיימת אך רק בשל השימוש בעמידה ,תנופה או כיוון משחק חריגים באופן מוגזם.
העונש בגין הפרת כלל מקומי:
במשחק גומות – הפסד בגומה; במשחק חבטות  -שתי חבטות עונשין
הערה :במקרה של הפרה חמורה של כלל מקומי זה הועדה רשאית להטיל עונש של
פסילה”.

 .3הגנה על עצים צעירים
כאשר מבקשים למנוע נזק לעצים צעירים ,מומלץ להתקין את הכלל המקומי כמפורט
להלן:
“הגנה על עצים צעירים המסומנים על ידי _____ .אם עץ כזה מפריע לעמדתו או
למרחב תנופתו העתידית של שחקן ,יש להרים את הכדור ללא הטלת עונשין ,ולהפילו
בהתאם לנוהל הקבוע בכלל 24-2ב’ (מחסום נייח).

נספח 1

131

אם הכדור מונח בתוך מכשול מים ,על השחקן להרים ולהפיל את הכדור בהתאם לכלל
24-2ב’( ,)1אלא שנקודת ההקלה הקרובה חייבת להיות בתוך מכשול המים וחובה
להפיל את הכדור בתוך מכשול המים ,או השחקן רשאי לנהוג על פי כלל  .26כאשר
הכדור מורם על פי כלל מקומי זה מותר לנקותו.
חריגה :שחקן אינו רשאי להקלה על פי כלל מקומי זה במקרה (א) בלתי סביר בעליל
שישחק חבטה בשל הפרעה על ידי כל דבר אחר למעט אותו עץ ,או (ב) הפרעה על
ידי עץ כנ”ל הייתה קיימת אך ורק בשל השימוש בעמידה ,תנופה או כיוון משחק חריגים
באופן מוגזם.

העונש בגין הפרת כלל מקומי:
במשחק גומות  -הפסד בגומה; במשחק חבטות  -שתי חבטות עונשין.

 .4תנאי מגרש  -בוץ ,רטיבות יתרה ,תנאים גרועים והגנת המגרש
א .הקלה בגין כדור נעוץ באדמה
כלל  25-2קובע הקלה ללא הטלת עונשין בגין כדור הנעוץ באדמה במקום בו נחת
מהאוויר בכל שטח שכוסח קצר הנמצא במרוצת המגרש .בגרין מותר להרים את הכדור
ולתקן את הנזק שנגרם על ידי נחיתת הכדור (כללים 16-1ב’ ו-ג’) .בכל מצב שהיה
מוצדק לקבל הקלה בגין כדור נעוץ באדמה בכל מקום במרוצת המגרש ,מומלץ להתקין
את כלל המקומי כמפורט להלן:
“במרוצת המגרש כדור הנעוץ באדמה במקום בו נחת מן האוויר ,ניתן להרימו ללא
הטלת עונשין ,לנקותו ולהפילו קרוב ככל האפשר למקום בו היה מונח אך לא קרוב
יותר לגומה .כאשר מפילים את הכדור ,הכדור חייב לגעת תחילה בחלק מהמגרש שהוא
במרוצת המגרש.
חריגות:
 .1אסור לשחקן לקבל הקלה על פי כלל מקומי זה במקרה והכדור נעוץ בחול באזור
שאינו כוסח קצר.
 .2שחקן אינו רשאי לקבל הקלה על פי כלל מקומי זה אם בלתי סביר בעליל שישחק
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חבטה בשל הפרעה על ידי כל דבר אחר למעט המצב המכוסה על ידי כלל מקומי זה.

העונש בגין הפרת כלל מקומי:
במשחק גומות  -הפסד בגומה; במשחק חבטות  -שתי חבטות עונשין.
ב .ניקוי כדור
תנאים כגון רטיבות יתרה הגורמים לכך שכמויות ניכרות של בוץ נדבקים לכדור עלולים
להיות כאלה שראוי להתיר לשחקנים להרים ,לנקות ולהניח מחדש את הכדור .בנסיבות
כאלה ,מומלץ להתקין את הכלל המקומי כמפורט להלן:
“(הגדר אזור) מותר להרים ,לנקות ולהחזיר כדור ללא הטלת עונשין.
הערה :יש לסמן את מיקום הכדור לפני שיורם על פי כלל מקומי זה  -ראה כלל .20-1

העונש בגין הפרת כלל מקומי:
במשחק גומות  -הפסד בגומה; במשחק חבטות  -שתי חבטות עונשין”.
ג“ .תנוחות מועדפות” “ -כללי חורף”
שטח בתיקון מוסדר על פי כלל  25ועל כן מומלץ להגדיר תנאים מקומיים בלתי
שגרתיים המתהווים מידי פעם ואשר עלולים לפגוע במשחק נאות ,אשר אינם חלים
באופן נרחב ,בתור שטח בתיקון.
אם זאת ,תנאים גרועים ,כגון שלג כבד ,הפשרת אביב ,גשמים למשך תקופות ארוכות
או חום כבד וקיצוני עלולים להפוך את מסלולי המגרש לבלתי תקינים ולעיתים ימנעו את
השימוש בציוד כיסוח כבד .כאשר תנאים כאלה כה נרחבים בכל שטחי המגרש שהועדה
סבורה כי “תנוחות מועדפות” או “כללי חורף” היו מקדמים משחק נאות או שיסייעו להגן
על המגרש ,מומלץ לקבוע כלל מקומי כמפורט להלן:
“כדור המונח בשטח מכוסח קצר במרוצת המגרש (או להגדיר שטח מוגבל יותר,
לדוגמא ,בגומה  )6מותר ,ללא הטלת עונשין ,להרימו ולנקותו .בטרם ירים את הכדור,
חובה שהשחקן יסמן את מיקומו .לאחר שהרים את הכדור על השחקן להניחו בנקודה
בטווח (לפרט את השטח ,לדוגמה  10ס”מ ,אורך מחבט אחד ,וכדומה) ממקום תנוחתו
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המקורית ,אולם לא קרוב יותר לגומה ולא במכשול או על הגרין.
שחקן רשאי להזיז או להניח את כדורו פעם אחת בלבד ולאחר שהכדור הונח כאמור ,הריהו
במשחק (כלל  .)20-4אם הכדור אינו מגיע למנוחה בנקודה בה הונח ,אזי יחול כלל 20-3ד’.
אם הכדור ,כאשר הוא מונח ,מגיע למנוחה בנקודה בה הונח ולאחר מכן הכדור זז ,אין כל
עונשין ,ויש לשחק את הכדור כפי שהוא מונח ,אלא אם הוראות כלל אחר כלשהו יחולו.
אם השחקן נמנע מלסמן את מיקום הכדור לפני שירים אותו או במקרה ויזיז את הכדור
בכל דרך אחרת ,כמו גילגול הכדור באמצעות מחבט ,אזי יוטל עליו חבטת עונשין אחת.
הערה“ :שטח מכוסח קצר” פירושו שטח כלשהו במגרש ,לרבות שבילים בתוך הראף,
המכוסחים לגובה פיירווי או פחות.

*העונש בגין הפרת כלל מקומי:

במשחק גומות  -הפסד בגומה; במשחק חבטות  -שתי חבטות עונשין.
* אם מוטל על שחקן העונש הכללי בגין הפרת כלל מקומי זה ,לא יוטל כל עונש נוסף
על פי הכלל המקומי”.
ד .נקבי איוורור
לאחר ביצוע איוורור הדשאים במגרש יתכן שיהיה מוצדק להתקין כלל מקומי המאפשר
הקלה ,ללא הטלת עונשין ,מנקבי איוורור .הכלל המקומי כמפורט להלן מומלץ:
“במרוצת המגרש ,כדור המגיע למנוחה בתוך או על נקב איוורור ניתן להרימו ,ללא
הטלת עונשין ,לנקותו ולהפילו ,קרוב ככל האפשר לנקודה בה היה מונח ,אולם
לא קרוב יותר לגומה .כאשר הכדור מופל הוא חייב לגעת תחילה בחלק מהמגרש
שבמרוצת המגרש.
בגרין אם הכדור מגיע למנוחה בתוך או על נקב איוורור מותר להניחו בנקודה הקרובה
ביותר שמונעת מצב כזה ,אך לא קרוב יותר לגומה.

העונש בגין הפרת כלל מקומי:
במשחק גומות  -הפסד בגומה; במשחק חבטות  -שתי חבטות עונשין”.
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ה .תפרי דשא גזום
אם ברצון הועדה לאפשר הקלה מתפרי דשא גזום ,אך לא מדשא גזום עצמו ,מומלץ להתקין
את הכלל המקומי כאמור להלן:
“במרוצת המגרש תפרי דשא גזום (לא הדשא עצמו) נחשבים שטח בתיקון .עם זאת,
הפרעת לעמדתו של השחקן על ידי תפר אינה נחשבת בפני עצמה הפרעה על פי כלל
 .25-1במקרה והכדור מונח בתוך או נוגע בתפר או אם התפר מפריע למרחב התנופה
העתידית ,ניתן לקבל הקלה על פי כלל  .25-1כל התפרים שבתוך שטח הדשא הגזום
נחשבים אותו תפר.

העונש בגין הפרת כלל מקומי:
במשחק גומות  -הפסד בגומה; במשחק חבטות שתי חבטות עונשין.

 .5אבנים בתוך בונקרים
לפי הגדרה אבנים הינן מטרדים לא מעוגנים וכאשר כדורו של שחקן נמצא במכשול ,אסור
לגעת או להזיז אבן הנמצאת בתוכו או הנוגעת במכשול (כלל  .)13-4יחד עם זאת ,אבנים
בבונקרים עלולות להוות סכנה לשחקנים (שחקן יכול להיפגע על ידי אבן שנחבטה על ידי
מחבט השחקן תוך ניסיון לשחק בכדור) והן עלולות להפריע בביצוע הנאות של המשחק.
כאשר יהיה מוצדק להתיר הרמת אבן בתוך בונקר מומלץ להתקין כלל מקומי כמפורט
להלן:
“אבנים בבונקרים מהוות מחסומים ניידים (כלל  24-1חל)”.

 .6מחסומים נייחים בקירבת גרין
כלל  24-2מעניק הקלה ,ללא הטלת עונשין ,מהפרעה על ידי מחסום נייח ,אך קובע גם כי
למעט בגרין ,העובדה שמחסום נייח חוצה את קו המשחק אינה כשלעצמה בבחינת הפרעה
על פי כלל זה.
יחד עם זאת ,במגרשים מסוימים שולי הגרין מכוסחים כל-כך קצר ששחקנים ירצו לבצע
פאט מקירבת הגרין .בתנאים אלה מחסומים נייחים הנמצאים בשולי הגרין עלולים להפריע
לביצוע הנאות של המשחק והנהגת הכלל המקומי כמפורט להלן ,המאפשר הקלה נוספת
מהפרעה על ידי מחסום נייח ,ללא הטלת עונשין ,תהיה מוצדקת:
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“ניתן לקבל הקלה מהפרעה על ידי מחסומים נייחים בהתאם לכלל  .24-2נוסף על כך,
אם כדור מונח מחוץ לגרין ,אך לא במכשול ,ומחסום נייח הנמצא על הגרין או בטווח שני
אורכי מחבט ממנו ובטווח של שני אורכי מחבט מהכדור חוצה את קו המשחק בין הכדור לבין
הגומה ומהווה הפרעה ,השחקן רשאי להקלה כדלקמן:
הכדור יורם ויופל בנקודה הקרובה ביותר למקום בו היה מונח אשר (א) אינה קרובה יותר
לגומה( ,ב) מונעת הפרעה כאמור ו( -ג) אינה בתוך מכשול או על גרין .מותר לנקות את
הכדור כאשר מורם בהתאם לכלל מקומי זה.
ניתן לקבל הקלה על פי כלל מקומי זה גם כאשר כדורו של השחקן מונח על הגרין ומחסום
נייח הנמצא בטווח שני אורכי מחבט מהגרין חוצה את קו הפאט שלו ומהווה הפרעה .השחקן
רשאי להקלה כדלקמן:
הכדור יורם ויונח בנקודה הקרובה ביותר למקום בו היה מונח אשר (א) אינה קרובה יותר לגומה,
(ב) מונעת הפרעה כאמור ו( -ג) אינה בתוך מכשול .מותר לנקות את הכדור כאשר מורם.

העונש בגין הפרת כלל מקומי:
במשחק גומות  -הפסד בגומה; במשחק חבטות  -שתי חבטות עונשין”.

 .7מחסומים זמניים
כאשר מחסומים זמניים מותקנים על או בסמוך למגרש ,על הועדה להגדיר את מעמדם של
כל אותם מחסומים כמחסומים ניידים ,נייחים או נייחים זמניים.
א .מחסומים נייחים זמניים
במקרה והועדה מגדירה את אותם מחסומים בתור מחסומים נייחים זמניים ,מומלץ להתקין
את הכלל המקומי כמפורט להלן:
.1הגדרה
מחסום נייח זמני הינו חפץ מלאכותי לא קבוע אשר מוקם בהרבה מקרים ,בהקשר
לתחרות ,ואותו מחסום הינו קבוע ולא ניתן להזזה בצורה קלה.
דוגמאות של מחסומים נייחים זמניים כוללים ,ואולם לא רק ,אוהלים ,לוחות תוצאות,
טריבונות ,מגדלי טלוויזיה ובתי-שימוש.
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חבלי חיזוק תומכים מהווים חלק מהמחסום הנייח הזמני ,אלא אם כן הועדה קובעת כי
אלה ייחשבו כקווי או כבלי חשמל עיליים.
 .2הפרעה
הפרעה על ידי מחסום נייח זמני מתהווה כאשר (א) הכדור מונח לפני או כה קרוב
למחסום הנייח הזמני שהמחסום הנייח הזמני מפריע בעמדתו של השחקן או במרחב
תנופתו העתידית ,או (ב) הכדור מונח על ,בתוך ,מאחורי או מתחת למחסום הנייח
הזמני כך שחלק כלשהו מהמחסום הנייח הזמני חוצה במישרין בין כדורו של השחקן
לבין הגומה ונמצא על קו המשחק שלו; הפרעה קיימת גם במקרה והכדור מונח בטווח
אורך מחבט אחד מנקודה במרחק שווה מהגומה בה היתה הפרעה כזו קיימת.
הערה :כדור הינו מתחת למחסום נייח זמני ,כאשר הוא נמצא מתחת לשפות
החיצוניות ביותר של המחסום הנייח הזמני ,גם אם אותן שפות לא משתרעות כלפי
מטה עד לקרקע.
 .3הקלה
שחקן רשאי לקבל הקלה מהפרעה על ידי מחסום נייח זמני ,לרבות מחסום נייח זמני
הנמצא מחוץ לתחום ,באופן כאמור להלן:
א .במרוצת המגרש  -אם הכדור נמצא במרוצת המגרש ,תיקבע הנקודה במגרש
הקרובה ביותר למיקום הכדור אשר (א) אינה קרובה לגומה (ב) מונעת את ההפרעה
כמוגדר בסעיף  ,2ו(-ג) אינה בתוך מכשול או על גרין .על השחקן להרים את הכדור
ולהפילו ,ללא הטלת עונשין ,בטווח אורך מחבט אחד מהנקודה שנקבעה באופן האמור,
וזאת בחלק מהמגרש העונה על (א)( ,ב) ו(-ג) לעיל.
ב .בתוך מכשול :אם הכדור נמצא במכשול ,על השחקן להרים את הכדור ולהפילו:
( )1ללא הטלת עונשין ,בהתאם לסעיף 3א’ לעיל ,אלא שהחלק מהמגרש הקרוב
ביותר המעניק הקלה שלמה חייב להיות בתוך המכשול והכדור יופל בתוך המכשול ,או
במקרה ולא ניתן לקבל הקלה שלמה ,בחלק מהמגרש בתוך המכשול המאפשר הקלה
מירבית זמינה; או
( )2תוך הטלת חבטת עונשין אחת ,מחוץ למכשול באופן כדלקמן :תיקבע הנקודה
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במגרש הקרובה למיקומו של הכדור אשר (א) אינה קרובה לגומה( ,ב) מונעת את
ההפרעה כמוגדר בסעיף  ,2ו(-ג) אינה בתוך מכשול .על השחקן להפיל את הכדור
בטווח של אורך מחבט אחד מהנקודה שנקבעה כאמור בחלק מהמגרש העונה על (א),
(ב) ו(-ג) לעיל.
כאשר הכדור מורם על פי סעיף  3מותר לנקותו.
הערה  :1אם הכדור נמצא במכשול ,אין באמור בכלל מקומי זה כדי למנוע מהשחקן
לנהוג על פי כלל  26או כלל  ,28אם ישים.
הערה  :2במקרה וכדור שיש להפילו על פי כלל מקומי זה אינו ניתן להשגה מיידית,
מותר שיוחלף על ידי כדור אחר.
הערה  :3ועדה רשאית להתקין כלל מקומי (א) המאפשר לשחקן או הדורש ממנו
להשתמש באזור הפלת כדור כאשר הוא מקבל הקלה ממחסום נייח זמני או (ב)
המאפשר לשחקן ,כברירת הקלה נוספת ,להפיל כדור בצד השני של המחסום הנייח
הזמני מול הנקודה שנקבעה על פי סעיף  ,3אך בכל בחינה אחרת בהתאם לסעיף .3
חריגות :במקרה וכדורו של שחקן מונח לפני או אחרי המחסום הנייח הזמני (לא בתוכו,
עליו או מתחת למחסום הנייח הזמני) הוא לא יהיה רשאי להקלה על פי סעיף  3במקרה:
 .1ובלתי סביר בעליל שישחק חבטה ,או במקרה של חציית קו המשחק ,משחק חבטה
בצורה שהכדור יגיע לתנוחתו בקו ישיר לגומה ,בשל הפרעה על ידי כל דבר אחר מלבד
המחסום הנייח הזמני;
 .2הפרעה על ידי המחסום הנייח הזמני היתה מתהווה אך ורק על ידי השימוש בעמידה,
תנופה או כיוון משחק חריג באופן מוגזם ,או
 .3במקרה של חציית קו המשחק ,יהיה בלתי סביר בעליל לצפות שהשחקן יהיה מסוגל
לחבוט בכדור מרחק מספיק ,לכיוון הגומה ,כדי להגיע למחסום הנייח הזמני.
שחקן שאינו זכאי להקלה בשל חריגות אלה רשאי לנהוג על פי כלל  ,24-2אם ישים.
  .4כדור במחסום נייח זמני לא נמצא
אם ידוע או כמעט ודאי כי כדור שלא נמצא הינו בתוך ,על או מתחת למחסום נייח
זמני ,מותר להפיל כדור אחר על פי הוראות סעיף  3או סעיף  ,5אם ישים .לצורכי
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החלת סעיפים  3ו ,5-הכדור ייחשב כמונח בנקודה בה חצה לאחרונה את הגבולות
הקיצוניות של המחסום הנייח הזמני (כלל .)24-3
  .5אזורי הפלת כדור
אם שחקן נתקל בהפרעה ממחסום נייח זמני ,הועדה רשאית להתיר או לדרוש
שימוש באזור להפלת כדור .אם השחקן משתמש באזור ההפלה לשם קבלת הקלה,
עליו להפיל את הכדור באזור ההפלה הקרוב למקום בו היה כדור מונח מלכתחילה
או בו נחשב כמונח על פי סעיף ( 4אף אם אזור ההפלה הקרוב הינו קרוב יותר
לגומה).
הערה :ועדה רשאית להתקין כלל מקומי האוסר על שימוש באזור להפלת כדור
אשר קרוב יותר לגומה.

העונש בגין הפרת כלל מקומי:
במשחק גומות  -הפסד בגומה; במשחק חבטות  -שתי חבטות עונשין”.
ב .קווי חשמל וכבלים זמניים
כאשר קווי חשמל ,כבלים או קווי טלפון זמניים הותקנו במגרש ,מומלץ להתקין את
הכלל המקומי כמפורט להלן מומלץ:
“קווי חשמל ,כבלים ,קווי טלפון זמניים ושטיחים המכסים אותם או חפצים התומכים
בהם ,מהווים מחסומים:
 .1אם הם ניתנים להזזה בקלות יחסית ,יחול כלל .24-1
 .2אם הם קבועים או לא ניתנים להזזה בקלות יחסית ,השחקן רשאי ,אם הכדור
מונח במרוצת המגרש או בתוך בונקר ,לקבל הקלה כמפורט בכלל 24-2ב’.
במקרה והכדור נמצא בתוך מכשול מים ,השחקן רשאי לקבל הקלה על פי סעיף
24-2ב’( ,)1אלא שנקודת ההקלה הקרובה חייבת להיות בתוך מכשול המים ויש
להפיל את הכדור בתוך מכשול המים ,או השחקן רשאי לנהוג על פי כלל .26
 .3אם הכדור פוגע בקו חשמל עילי או בכבל עילי ,החבטה תתבטל ותשוחק מחדש
ללא הטלת עונשין (ראה כלל  .)20-5אם הכדור לא ניתן להשגה מיידית ,מותר
להחליפו באחר.
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הערה :כבלי חיזוק התומכים במחסום נייח זמני מהווים חלק מהמחסום הנייח הזמני
אלא אם הועדה ,על פי כלל מקומי ,מכריזה שיש להתייחס אליהם כקווי חשמל עיליים
או כבלים עיליים.
חריגה :חבטה שכתוצאה ממנה כדור פוגע בקטע החיבור המוגבה של כבל העולה
מהאדמה לא ישוחק מחדש.
 .4שוחות כבלים המכוסות דשא הינן שטח בתיקון גם אם לא מסומנות כך ,וכלל
25-1ב’ יחול”.

 .8אזורי הפלת כדור
במקרה והועדה בדעה כי לא סביר או מעשי לנהוג בהתאם לכלל אשר מעניק
הקלה ,זכותה להגדיר אזורי הפלת כדור שבהם מותר או חובה להפיל כדור כאשר
נוטלים הקלה .בדרך כלל אזורי הפלת כדור אלה ישמשו ברירת הקלה נוספת לאלה
הניתנים על פי הכלל עצמו ,ולא יהיו בבחינת חובה.
תוך שימוש בדוגמא לאזור הפלת כדור בגין מכשול מים ,כאשר איזור הפלת כדור
כאמור יוגדר ,מומלץ להתקין את הכלל המקומי שלהלן:
“אם כדור מונח בתוך ,או אם ידוע או כמעט ודאי שכדור שאינו נמצא אכן מונח בתוך
מכשול מים (הגדר מיקום) ,השחקן רשאי:
( )1לנהוג על פי כלל  ;26או
( )2בתור ברירה נוספת ,להפיל כדור ,תוך הטלת חבטת עונשין אחת ,בתוך איזור
הפלת הכדור.

עונש בגין הפרת כלל מקומי:

משחק גומות  -הפסד בגומה; במשחק חבטות  2 -חבטות עונשין.
הערה :כאשר משתמשים באזור הפלת כדור ההוראות כדלקמן יחולו בדבר הפלת
הכדור והפלתו מחדש:
(א) השחקן אינו חייב לעמוד בתוך אזור הפלת הכדור כאשר הוא מפיל את הכדור;
(ב) הכדור המופל חייב לפגוע תחילה בחלק מהמגרש שבתוך שטח הפלת הכדור.
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(ג) אם שטח הפלת הכדור מוגדר על ידי קו ,אזי הקו נמצא בתוך אזור הפלת
הכדור.
(ד) אין חובה שהכדור המופל יגיע למנוחה בתוך אזור הפלת הכדור.
(ה) יש להפיל כדור מופל מחדש אם הוא מתגלגל ומגיע למנוחה במקום המכוסה
על ידי כלל 20-2ג’(.)1-6
(ו) הכדור המופל יכול להתגלגל קרוב יותר לגומה מהמקום בו פגע תחילה
בחלק מהמגרש ,ובלבד שיגיע למנוחה בתוך מרחק שני אורכי מחבט מאותה
נקודה ולא באחד המצבים המכוסים על פי סעיף קטן (ה).
(ז) בכפוף להוראות (ה) ו(-ו) ,הכדור המופל יכול שיתגלגל ויגיע למנוחה קרוב
יותר לגומה מ-
מיקומו המקורי או מיקומו המוערך (ראה כלל 20-2ב’);
נקודת ההקלה הקרובה ביותר או ההקלה המירבית הזמינה (כלל 24-3 ,24-2
 25-1או  ;)25-3או
הנקודה בה חצה הכדור המקורי לאחרונה את שולי מכשול המים או מכשול
המים הצדדי (כלל .)26-1

 .9התקנים למדידת מרחקים
אם ברצון הועדה לפעול בהתאם להערה לכלל  ,14-3הנוסח הבא מומלץ:
“(הגדר מתי יחול  -לדוגמא בתחרות מסוימת או לכל סוגי משחק במגרש זה
וכדומה) שחקן רשאי לקבל מידע בדבר מרחק על ידי השימוש בהתקן המודד
מרחק בלבד .אם במהלך סיבוב מוגדר שחקן משתמש בהתקן למדידת מרחקים
המיועד להעריך או למדוד תנאים אחרים העשויים להשפיע על משחקו (לדוגמא
שיפוע ,מהירות הרוח ,טמפרטורה ,וכדומה) ,אזי השחקן מפר את כלל ,14-3
שהעונש בגינה הוא פסילה ,בין אם השתמש באותה פונקציה נוספת ובין אם
לאו”.
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     סימן ג          תנאי התחרות
כלל  33-1קובע“ ,על הועדה לקבוע את התנאים לפיהם תתקיים ותתנהל התחרות”.
אותם תנאים יכללו עניינים כגון שיטת ההרשמה ,זכאות להשתתף ,מספר הסיבובים
שישוחקו ,וכדומה ,שהם עניינים שאינם מתאימים לכיסוי בכללי משחק הגולף או בנספח
זה .מידע מפורט בדבר אותם תנאים ניתן למצוא ב”החלטות בענייני כללי משחק
הגולף” במסגרת כלל  33-1וב”-הנחיות לניהול תחרויות”.
למרות זאת ,ישנם מספר היבטים שיש לכסותם בתנאי התחרות שתשומת ליבה של
הועדה מופנית אליהם במפורש .ואלה הם:

 .1מפרטי הכדור (הערה לכלל )5-1
שני התנאים המפורטים להלן מומלצים אך ורק לגבי תחרויות בהן משתתפים שחקנים
מומחים:
א .רשימת ראשי מחבטי פתיחה תואמים
ה R&A-מפרסמת מדי פעם באתר האינטרנט שלו ( )www.randa.orgרשימת ראשי
מחבטי פתיחה תואמים אשר מפרטת ראשי מחבטי פתיחה שנבדקו ואובחנו ונמצאו
כעונים על כללי משחק הגולף .אם ברצון הועדה להגביל שחקנים למחבטי פתיחה בעלי
ראש מחבט המזוהה לפי דגם וזווית עילוי ,ואשר מופיע ברשימה ,על הועדה להעמיד את
הרשימה לרשות השחקנים ,ולקבוע תנאי תחרות בנוסח כמפורט להלן:
“כל מחבט פתיחה ששחקן נושא בתיקו חייב להיות בעל ראש מחבט ,המזוהה לפי דגם
וזווית עילוי ,אשר מופיע ברשימת ראשי מחבטי פתיחה תואמים המעודכנת שפורסמה
על ידי ה.R&A-
חריגה :מחבט פתיחה בעל ראש מחבט אשר יוצר לפני שנת  1999הינו פטור מתנאי זה.

*העונש בגין נשיאת מחבט או מחבטים המפרים את התנאי ,אף מבלי
לבצע חבטה באמצעות אותו/ם מחבט/ים:
במשחק גומות  -בסיום הגומה בה מתגלית ההפרה יתוקן מצב המפגש על ידי הפחתת
גומה אחת בגין כל גומה בה היתה הפרה כזו .עונש מירבי לסיבוב  -שתי גומות.
במשחק חבטות  -שתי חבטות עונשין בגין כל גומה בה היתה הפרה כזו .עונש מירבי
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לסיבוב  -ארבע חבטות.
משחק גומות או משחק חבטות  -במקרה של הפרה שאירעה בין שתי גומות ,העונש חל
לגבי הגומה הבאה.
תחרויות תקן  -ראה הערה  1לכלל 32-1א’
תחרויות סטייבלפורד  -ראה הערה  1לכלל 32-1ב’
* כל מחבט או מחבטים ששחקן נושא איתו תוך הפרת תנאי זה יוכרז/ו על ידי השחקן
כלא במשחק ,וזאת על ידי הצהרה ליריבו במשחק גומות או לרשמו או לעמית במשחק
חבטות ,מיד לאחר שההפרה מתגלית .אם השחקן נמנע מלעשות כן ,הוא ייפסל.

העונש בגין ביצוע חבטה באמצעות מחבט המפר את התנאי:
פסילה”.

ב .רשימת כדורי גולף תואמים
ה R&A-מפרסמת מידי פעם באתר האינטרנט שלו ( )www.randa.orgרשימת כדורי
גולף תואמים המפרטת כדורים שנבדקו ואובחנו ונמצאו עונים על כללי משחק הגולף.
אם ברצון הועדה לדרוש את השימוש בדגם מסוים של כדור גולף המופיע ברשימה ,עליה
להעמיד את הרשימה לרשות השחקנים ,ולקבוע תנאי תחרות בנוסח כמפורט להלן:
“הכדור שהשחקן משתמש בו יהיה בין אלה המופיעים ברשימת כדורי הגולף התואמים
המעודכנת שפורסמה על ידי ה.R&A-

העונש בגין הפרת התנאי:
פסילה”.
ג .תנאי לשימוש בסוג אחד של כדורים
אם ברצון הועדה לאסור על החלפת מותגי ודגמי כדורי גולף במהלך סיבוב מוגדר,
מומלץ להתקין את התנאי כאמור להלן:
“הגבלה על סוגי הכדורים שישוחקו במהלך הסיבוב( :הערה לכלל )5-1
( )1תנאי בדבר “כדור אחד”.
במהלך סיבוב מוגדר הכדורים ששחקן משחק בהם חייבים להיות מאותו מותג ומאותו
דגם כפי שמפורט על ידי רישום יחיד ברשימת כדורי הגולף התואמים המעודכנת.
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הערה :במקרה וכדור ממותג שונה ו/או דגם שונה הופל או הונח ,אזי מותר להרימו ללא
עונשין ,ועל השחקן להמשיך בהפלת או הנחת כדור תקין (כלל .)20-6

העונש על הפרת התנאי:

במשחק גומות  -בסיום הגומה בה נתגלתה ההפרה ,המצב במשחק יתוקן על ידי
הפחתת גומה אחת בגין כל גומה בה היתה הפרה; הפחתה מירבית בכל סיבוב :שתי
גומות.
במשחק חבטות  -שתי חבטות עונשין בגין כל גומה בה היתה הפרה; עונש מירבי בכל
סיבוב :ארבע חבטות.
( )2הנוהל לאחר גילוי ההפרה
כאשר שחקן מגלה כי שיחק תוך הפרת תנאי זה ,עליו לנטוש את אותו כדור בטרם
ישחק ממשטח הטי הבא וישלים את הסיבוב תוך שימוש בכדור ראוי; ולא ,השחקן ייפסל.
במקרה והגילוי נעשה במהלך משחק גומה והשחקן בוחר להחליף את הכדור בכדור ראוי
לפני השלמת אותה גומה ,יהיה על השחקן להניח כדור ראוי בנקודה בה היה מונח הכדור
ששוחק תוך הפרת התנאי”.

 .2זמן זינוק (הערה לכלל 6-3א’)

במקרה וברצון הועדה לפעול בהתאם להערה הנ”ל ,מומלץ הנוסח שלהלן:

“אם השחקן מגיע לנקודת הזינוק שלו ,מוכן למשחק ,בתוך  5דקות לאחר זמן הזינוק שנקבע
לו ובהעדר נסיבות המצדיקות ויתור על עונש פסילה כאמור בכלל  ,33-7אזי העונש על
אי התחלת המשחק בזמן יהיה הפסד בגומה הראשונה שתשוחק במשחק גומות ,או שתי
חבטות במשחק חבטות .העונש על איחור של יותר מחמש דקות הוא פסילה”.

 .3נושא כלים (הערה לכלל )6-4
כלל  6-4מתיר לשחקן להיעזר בנושא כלים ובלבד שיהיה לו רק נושא כלים אחד בכל
זמן נתון .יחד עם זאת ,יתכנו נסיבות שבהן יהיה ברצון הועדה לאסור על השחקנים
להיעזר בנושאי כלים או להגביל שחקן בבחירת נושא הכלים שלו ,לדוגמא גולפאי
מקצוען ,אח או אחות ,הורה ,שחקן אחר בתחרות ,וכד’ .בנסיבות כגון אלה מומלץ
להשתמש בנוסח הבא:
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אין להיעזר בנושא כלים
“אסור לשחקן להיעזר בנושא כלים במהלך הסיבוב המוגדר”.
מגבלה על מי רשאי לשמש נושא כלים
“אסור לשחקן להיעזר ב_______ בתור נושא הכלים שלו במהלך הסיבוב המוגדר”

העונש בגין הפרת התנאי:
במשחק גומות  -בסיום הגומה בה מתגלית ההפרה מצב המפגש יתוקן על ידי הפחתת
גומה אחת בגין כל גומה בה הייתה הפרה כזו .הפחתה מירבית בכל סיבוב :שתי גומות.
במשחק חבטות  -שתי חבטות בגין כל גומה בה הייתה הפרה כזו; עונש מירבי לסיבוב
אחד :ארבע חבטות.
משחק גומות או משחק חבטות  -במקרה של הפרה בין משחק שתי גומות ,העונש חל
לגבי הגומה הבאה.
שחקן שיש לו נושא כלים בניגוד לתנאי זה חייב ,מיד לאחר שההפרה נתגלתה ,לדאוג
לכך שהוא מקיים אחר תנאי זה לכל שארית הסיבוב המוגדר ,ואם לא ,דינו של השחקן
להיפסל.

 .4קצב המשחק
הועדה רשאית לקבוע קווי הנחייה באשר לקצב המשחק כדי לסייע במניעת משחק
איטי ,בהתאם להערה  2לכלל .6-7

 .5השהיית המשחק בשל מצב מסוכן (הערה לכלל 6-8ב’)
מאחר והיו הרבה מקרי מוות ופציעות מברק במגרשי גולף ,כל המועדונים ונותני החסות
לתחרויות גולף חייבים לנקוט באמצעי זהירות לשם הגנת בני אדם מפני ברק .תשומת
הלב מופנית לכלל 6-8ד’ וכלל 33-2ד’ .אם ברצון הועדה לאמץ את התנאי הכלול
בהערה במסגרת כלל 6-8ב’ ,מומלץ להשתמש בנוסח כדלקמן:
“כאשר המשחק הושהה על ידי הועדה בשל מצב מסוכן ,אם השחקנים במפגש או
בקבוצת משחק נמצאים במצב שסיימו לשחק גומה מסוימת ועוד לא התחילו את
הגומה הבאה ,אסור להם לחדש את המשחק עד אשר הועדה צוותה על חידוש המשחק.
אם הם במהלך משחק גומה ,עליהם להפסיק את המשחק לאלתר ואסור להם לאחר
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מכן לחדש את המשחק עד אשר הועדה צוותה על חידוש המשחק .אם שחקן אינו
מפסיק את המשחק לאלתר ,הוא ייפסל ,אלא אם הנסיבות מצדיקות ויתור על עונש
כזה כמפורט בכלל  .33-7האות להשהיית המשחק של מצב מסוכן יהיה צפירה
ארוכה בסירנה”.
בדרך כלל משתמשים באותות המפורטות להלן ,ומומלץ שכל וועדות באשר הן ינהגו
בהתאם:
להפסיק את המשחק לאלתר :צפירה אחת ארוכה בסירנה.
להפסיק את המשחק :שלוש צפירות רצופות בסירנה שיושמעו מספר פעמים.
חידוש המשחק :שתי צפירות קצרות של הסירנה ,שיושמעו מספר פעמים.

 .6אימונים
א .כללי
הועדה רשאית להתקין תקנות בדבר אימונים בהתאם להערה לכלל  ,7-1חריגה (ג)
לכלל  ,7-2הערה  2לכלל  7וכן כלל 33-2ג’.
ב .אימונים בין גומות (הערה  2לכלל )7
אם ברצון הועדה לפעול בהתאם להערה  2לכלל  ,7-2הנוסח הבא מומלץ:
“אסור לשחקן לשחק חבטת אימון כלשהי על או בסמוך לגרין של הגומה ששוחקה
לאחרונה ואסור לו לבדוק על ידי גלגול כדור את משטח הגרין של הגומה ששוחקה
לאחרונה.

העונש בגין הפרת התנאי:
במשחק גומות  -הפסד הגומה הבאה.
במשחק חבטות  2 -חבטות עונשין בגומה הבאה.
משחק גומות או משחק חבטות  -במקרה של הפרה שארעה בגומה האחרונה של
הסיבוב המוגדר העונש מוטל על השחקן לגבי אותה גומה”.
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 .7ייעוץ בתחרויות קבוצות
אם ברצון הועדה לפעול בהתאם להערה לכלל  ,8הנוסח הבא מומלץ:
“בהתאם להערה לכלל  8לכללי משחק הגולף ,כל קבוצה רשאית למנות אדם אחד
(בנוסף לאנשים שמהם ניתן לבקש ייעוץ על פי הכלל הנ”ל) אשר יהיה רשאי לתת
ייעוץ לחברי אותה קבוצה .על זיהויו של אותו אדם (אם רוצים להוסיף מגבלה כלשהי
על זהות האנשים שניתן למנותם ,יש להכליל את אותה הגבלה כאן) יש להודיע לועדה
לפני מתן ייעוץ”.

 .8גומות חדשות (הערה לכלל 33-2ב’)
הועדה רשאית לקבוע ,בהתאם להערה לכלל 33-2ב’ ,כי הגומות ומשטחי הטי עבור
תחרות בת סיבוב אחד ,אשר מתקיימת ביותר מיום אחד ,יהיו ממוקמים בנקודות
שונות בכל יום.

 .9הסעה
אם ברצון הועדה לדרוש משחקנים ללכת במהלך תחרות ,מומלץ לקבוע את התנאי
כאמור להלן:
“אסור לשחקנים להיות מוסעים על ידי כל צורת הסעה במהלך סיבוב מוגדר ,אלא
אם הדבר אושר על ידי הועדה.

העונש בגין הפרת התנאי:
במשחק גומות  -בסיום הגומה בה נתגלתה ההפרה ,מצב המפגש יתוקן על ידי
הפחתת גומה אחת בגין כל גומה בה ארעה הפרה .הפחתה מירבית בכל סיבוב :שתי
גומות.
במשחק חבטות  -שתי חבטות בגין כל גומה בה ארעה הפרה כלשהי; עונש מירבי
לסיבוב אחד :ארבע חבטות.
במשחק גומות או משחק חבטות  -במקרה של הפרה שבוצעה בין סיום גומה אחת
והתחלת הגומה הבאה ,העונש יחול לגבי הגומה הבאה .השימוש ללא היתר בכל
צורת הסעה ייפסק לאלתר עם גילוי ההפרה  -ולא ,השחקן ייפסל”.
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 .10איסור על השימוש בסמים
הועדה רשאית לדרוש ,במסגרת תנאי התחרות ,שהשחקנים יקיימו אחר המדיניות בדבר
האיסור על השימוש בסמים.

 .11הדרך לשבור שוויון
הן במשחק גומות והן במשחק חבטות תוצאת שוויון יכולה להיות תוצאה מקובלת.
אולם כאשר השאיפה היא שיהיה זוכה יחיד תהיה לועדה הסמכות ,על פי כלל ,33-6
לקבוע כיצד ומתי תוצאת תיקו במשחק גומות או תוצאת שוויון במשחק חבטות יוכרע.
יש לפרסם את ההחלטה מראש.
ה -R&Aממליץ:
משחק גומות
מפגש המסתיים במצב של תיקו יימשך גומה אחר גומה עד אשר צד אחד זוכה בגומה.
שובר השוויון יתחיל באותה גומה שהמפגש התחיל .במפגש לפי מקדם יתרון (הנדיקפ),
חבטות מקדם יתרון יינתנו לפי אותו דירוג שחל לגבי הסיבוב המוגדר.
משחק חבטות
(א) במקרה של שוויון בתחרות במשחק חבטות לפי תוצאות ברוטו (ללא מקדם יתרון),
מומלץ על שובר שוויון .אותו שובר שוויון יכול להתקיים במסגרת  18גומות או מספר
גומות קטן יותר כפי שייקבע על ידי הועדה .אם הדבר אינו סביר מבחינה מעשית או
במקרה שעדיין קיים שוויון ,מומלץ שיהיה שובר שוויון במתכונת גומה אחר גומה.
(ב) במקרה של תוצאת שוויון בתחרות במשחק חבטות לפי תוצאות נטו (על בסיס
מקדם יתרון) ,מומלץ על שובר שוויון לפי מקדמי יתרון .אותו שובר שוויון יכול
להתקיים במסגרת  18גומות או מספר גומות קטן יותר כפי שייקבע על ידי הועדה.
מומלץ כי כל שובר שוויון כאמור יהיה מורכב משלוש גומות לפחות .בתחרויות
שבהם טבלת חלוקת חבטות מקדם יתרון אינה רלבנטית ,במקרה ששובר השוויון
נערך על פחות מ 18-גומות ,האחוז מ 18-גומות שישוחקו יוחל על מקדמי יתרון
של השחקנים כדי לקבוע את מקדם היתרון של כל אחד מהם לצורכי שובר השוויון.
שברי חבטות מקדם היתרון של חצי חבטה או יותר ייחשבו חבטה מלאה ושברים
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קטנים יותר לא יילקחו בחשבון.
בתחרויות שבהן טבלת חלוקת חבטות יתרון מקדם כן רלבנטית ,כגון משחק חבטות
ברביעיות ובתחרויות תקן וסטייבלפורד ,יש להקצות את חבטות מקדם היתרון כפי
שהוקצבו לתחרות עצמה תוך שימוש בטבלת חלוקת חבטות מקדם היתרון הישימה
לכל שחקן בנפרד.
(ג) במידה ושובר שוויון מכל סוג אינו מעשי ,מומלץ להשוות את כרטיסי התוצאות.
שיטת השוואת כרטיסי התוצאות תפורסם מראש ותקבע גם כיצד יפעלו אם נוהל
זה אינו מצליח לקבוע זוכה בתחרות .שיטה מקובלת של השוואת כרטיסי תוצאות
היא לקבוע את הזוכה על בסיס התוצאה הטובה לתשע הגומות האחרונות .במידה
ושחקנים המעורבים בתוצאת השוויון הינם בעלי אותה תוצאה לתשע הגומות
האחרונות ,יש לקבוע את הזוכה על פי שש הגומות האחרונות ,שלוש הגומות
האחרונות ולבסוף לפי תוצאת הגומה ה .18-במקרה ומשתמשים בשיטה זו
בתחרות שהזינוק היה ממספר משטחי טי שונים ,מומלץ כי “תשע הגומות
האחרונות ,שש הגומות האחרונות ,וכדומה” ייחשבו גומות  ,13-18 ,10-18וכדומה.
לצורך תחרויות בהן טבלת חלוקת חבטות מקדם היתרון אינה רלבנטית ,כגון משחק
חבטות ביחידים ,במקרה ומשתמשים במתכונת של  3 ,6 ,9הגומות האחרונות,
אזי יש להפחית מהתוצאה לאותן גומות חצי ,שליש ,שישית וכדומה ממקדמי
היתרון .בשימוש שברים באותן הפחתות ,על הועדה לפעול בהתאם להמלצות
הרשות הרלבנטית לקביעת מקדמי יתרון (הנדיקפים).
בתחרויות שבהן טבלת חלוקת חבטות יתרון מקדם כן רלבנטית ,כגון משחק חבטות
ברביעיות ותחרויות תקן וסטייבלפורד ,יש להקצות את חבטות מקדם היתרון כפי
שהוקצבו לתחרות עצמה ,תוך שימוש בטבלת חלוקת חבטות מקדם היתרון הישימה
לכל שחקן בנפרד.

 .12ההגרלה לתחרות לפי משחק גומות
למרות שההגרלה לשלב משחקי גומות יכולה להיות אקראית לגמרי ,או ששחקנים
מסוימים ידורגו וישובצו בחלקים שונים בכלל ההגרלה ,מומלץ להשתמש בהגרלה
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הגרלה מספרית כללית
לצורכי קביעת מקומות בהגרלה ,תוצאות תיקו בסיבובי המוקדמות ,למעט אלה למקום
האחרון לעלות לתחרות ,יוכרעו לפי הסדר שהתוצאות הוגשו ,כאשר התוצאה הראשונה
שהוגשה תקבל את המספר הנמוך הזמין ,וכו’ .אם בלתי אפשרי לקבוע את הסדר
שהתוצאות הוגשו ,אזי יוכרעו תוצאות השוויון על ידי הגרלה אקראית.
חצי תחתון
חצי עליון
 64עולים לשלב משחק הגומות
		
 2נגד 63
		
 1נגד 64
 31נגד 34
 32נגד 33
 15נגד 50
 16נגד 49
 18נגד 47
 17נגד 48
		
 7נגד 58
		
 8נגד 57
 26נגד 39
 25נגד 40
 10נגד 55
		
 9נגד 56
 23נגד 42
 24נגד 41
		
 3נגד 62
		
 4נגד 61
 30נגד 35
 29נגד 36
 14נגד 51
 13נגד 52
		
 19נגד46
 20נגד 45
		
 6נגד 59
		
 5נגד 60
 27נגד 38
 28נגד 37
 11נגד 54
 12נגד 53
 22נגד 43
 21נגד 44

חצי תחתון
חצי עליון
 32עולים לשלב משחק הגומות
 2נגד 31
		
 1נגד 32
 15נגד 18
 16נגד 17
 7נגד 26
		
 8נגד 25
 10נגד 23
		
 9נגד 24
 3נגד 30
		
 4נגד 29
 14נגד 19
 13נגד 20
 6נגד 27
		
 5נגד 28
 11נגד 22
 12נגד 21
 16עולים לשלב משחק הגומות
 2נגד 15
		
 1נגד 16
 7נגד 10
		
 8נגד 9
 3נגד 14
		
 4נגד 13
 6נגד 11
		
 5נגד 12
 8עולים לשלב משחק הגומות
 2נגד 7
		
 1נגד 8
 3נגד 6
		
 4נגד 5
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נספחים  2ו3 -
ה R&A-שומר לעצמו את הזכות לשנות בכל עת את הכללים המתייחסים למחבטים
וכדורים ולקבוע או לשנות פרשנויות בקשר עם כללים אלה .למידע מעודכן בנושא יש
להתקשר אל ה R&A -או לפנות לאתר האינטרנט של ה R&A -שכתובתו היא
.www.randa.org/equipmentrules
כל עיצוב של מחבט או של כדור שאינו מכוסה על ידי הכללים ,ואשר נוגד את מטרות
וכוונות הכללים או עלול לשנות במידה משמעותית את אופי המשחק ייבחן ויישפט על
ידי ה.R&A-
המידות והגבולות הכלולות בנספחים  2ו 3-נקובות ביחידות שלפיהן נקבעת התאמת
מחבטים וכדורים .בסיס המרה אימפריאלי/מטרי גם הוכנס לשם עזרה ,המחושב לפי
שיעור המרה של  1אינץ’ =  25.4מילימטרים.

נספח  -2עיצוב מחבטים
על שחקן שיש לו ספקות באשר לתקניותו של מחבט להתייעץ עם ה.R&A-
מומלץ כי יצרן יגיש ל R&A-דוגמה של המחבט המיועד לייצור ,כדי לקבל קביעה האם
המחבט עומד בדרישות הכללים .יצרן שלא יגיש דוגמה קודם לייצור ו/או שיווק המחבט,
מסתכן בפסיקה שתקבע כי המחבט אינו עומד בדרישות הכללים .הדוגמא הופכת
רכושו של ה R&A-לצרכי התייחסות .במקרה ויצרן לא יגיש דוגמה או ,לאחר שהגיש
דוגמה ,לא ממתין לקביעה לפני שניגש לייצור ו/או שיווק המחבט ,הוא מסתכן בפסיקה
כי המחבט אינו עומד בדרישות הכללים.
הסעיפים הבאים קובעים את התקנות הכלליות לעיצוב מחבטים ,בצירוף מפרטים
ופרשנויות .מידע נוסף בדבר תקנות אלה והפרשנות הנכונה שלהן ניתן למצוא
ב”-מדריך לכללים ביחס למחבטים וכדורים”
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בכל מקרה שמחבט ,או חלק ממחבט ,חייב לענות על מפרט הקבוע בכללים ,הוא
יעוצב וייוצר תוך כוונה לקיים אחר אותו מפרט.

 .1מחבטים
א .כללי
מחבט הוא כלי המתוכנן כדי לחבוט בו בכדור ובאופן כללי מעוצב בשלוש צורות שונות:
מחבטי עץ ,מחבטי ברזל ופאטרים ,המיועדים לשימושים שונים והנבדלים במבנה
שלהם .פאטר הוא מחבט אשר שיפוע הראש שלו אינו עולה על  10מעלות ,המיועד
בעיקר לחבטות בגרין.
אסור שמחבט יחרוג במידה ניכרת מן הצורה והמבנה המסורתיים והמקובלים .המחבט
יהיה מורכב ממוט ומראש ומותר שחומר יוסף למוט כדי לאפשר לשחקן אחיזה איתנה
(ראה  3להלן) .כל חלקי המחבט יהיו קבועים ,כך שהמחבט כולו יהווה יחידה אחת,
ולא יתחברו אליו כל אביזרים חיצוניים .אפשר לקבוע יוצאים מן הכלל לגבי חיבורים
שאינם משפיעים על ביצועי המחבט.
ב .אפשרות כוונון
מותר להכליל בכל מחבטים מנגנונים לכוונון משקל .יתכן כי צורות אחרות של כוונון יותרו
לאחר בחינה והערכה על ידי ה .R&A-הדרישות להלן יחולו על כל שיטות כוונון מותרות:
(א) הכוונון לא יהיה ניתן לביצוע בנקל;
(ב) כל החלקים המתכווננים יהיו מקובעים היטב ולא יהיה סיכוי סביר של התרופפותם
במהלך סיבוב; וכן -
(ג) כל מצבי הכוונון יהיו בהתאם לכללים.
במהלך סיבוב מוגדר אסור שתכונות המשחק של מחבט ישונו בכוונה תחילה על ידי
כוונון או בכל אמצעי אחר (ראה כלל 4-2א’).
ג .אורך
אורכו הכולל של מחבט יהיה לפחות  18אינץ’ ( 457.2מ”מ) ,ולמעט במקרה של
פאטרים ,לא יעלה על  48אינץ’ ( 1,219.2מ”מ).
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איור 1

אורכו של מחבט

למחבטי עץ וברזל ,מדידת האורך נעשית כאשר המחבט נמצא במישור אופקי כאשר
סוליית המחבט מוצבת כנגד מישור של  60מעלות כמובא באיור .1
האורך מוגדר כמרחק שבין נקודת ההצטלבות של שני המישורים ועד קצה העליון של
הידית .למדידת פאטרים ,מדידת האורך נעשית מהחלק העליון של הידית לאורך ציר
המוט או המשכו בקו ישר עד לסוליית המחבט.
איור .2
ד .הטיית כיוון
כאשר המחבט מוחזק במצב החבטה
הרגיל שלו ,נטיית המוט חייבת לעמוד
בדרישות הבאות:

10o
לפחות

ציר
המוט

עקב

בוהן

סוליה

( )1היטל חלקו הישר של המוט על המישור
האנכי העובר דרך הבוהן והעקב יהיה נטוי
מן האנך בשיעור של  10oלפחות (ראה
איור  )2אם העיצוב הכללי של מחבט
הוא כזה שניתן להשתמש במחבט באופן
יעיל במצב אנכי או כמעט אנכי ,אזי ייתכן
שתהיה דרישה שהמוט יסטה ממצב אנכי
במישור זה עד כדי  25מעלות;
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איור 3

 20oלכל
היותר

 10oלכל
היותר

פני המחבט

( )2היטל חלקו הישר של המוט על
המישור האנכי העובר דרך קו המשחק
המיועד לא יסטה מן האנך בשיעור
העולה על  20oקדימה או  10oאחורה
(ראה איור .)3

גב המחבט

ציר המוט

למעט פאטרים ,כל חלק העקב
של המחבט צריך להימצא במרחק
של לא יותר מאשר  0.625אינץ’
( 15.88מ”מ) מן המישור המכיל
את ציר חלקו הישר של המוט ואת
קו המשחק (האופקי) המיועד (ראה
איור .)4

איור .4

ציר המוט
 0.625אינץ’
לכל היותר

סוליה
 0.625אינץ’
לכל היותר

סוליה
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 .2המוט

מדידת ישרות
המוט מסתיימת
כאן

א .ישרותו
המוט יהיה ישר החל מן הקצה העליון של הידית
ועד לנקודה שגובהה מעל לסוליה אינו עולה על
 5אינץ’ ( 127מ”מ) ,כאשר מרחק זה נמדד מן
הנקודה שבה חדל המוט להיות ישר ,לאורך ציר
החלק הכפוף של המוט והצוואר ו/או המרפק
(ראה איור .)5

איור 5

ציר מוט כפוף באורך
 5אינץ’ לכל היותר

ב .מאפייני פיתול
בכל נקודה לאורך המוט ,על המוט:
סוליה

( )1להיות מכופף באופן שהסטייה תהיה שווה
בגודלה ,בכל מצב סיבוב של המוט על ציר האורך שלו; וכן -
( )2המוט יתפתל באותו שיעור בשני הכיוונים (במגמת השעון ובמגמה ההפוכה).
איור 6
הקו המרוסק
מציין את
מדידת הצוואר
והמרפק עד
לסוליה

מדידת הצוואר
או המרפק
מתחילה כאן

ציר צוואר או
מרפק ,באורך 5
אינץ’ לכל היותר

 5אינץ’
לכל היותר

סוליה

סוליה

ג .חיבור המוט אל ראש המחבט
המוט יתחבר אל ראש המחבט
בנקודת העקב ,ישירות או
לחילופין באמצעות צוואר יחיד
ישיר ו/או מרפק יחיד ישיר.
המרחק מקצהו העליון של
הצוואר ו/או המרפק ועד לסוליית
המחבט לא יעלה על  5אינץ’
( 127מ”מ) במדידה לאורך ציר
הצוואר ו/או המרפק ,תוך מעקב
אחר כל כפיפה בו (איור .)6
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חריגה לגבי פאטרים :מותר לקבוע את המוט או הצוואר או המרפק של פאטר בכל
נקודה שהיא בראש המחבט.

 .3הידית (ראה איור )7
הידית עשויה חומר שנוסף למוט ,כדי לאפשר לשחקן אחיזה איתנה .הידית חייבת
להיות מחוברת למוט ,עליה להיות ישרה ובעלת צורה פשוטה .עליה להימשך עד לקצה
המוט ואסור שתהיה מעוצבת כדי להתאים לחלק כלשהו של כפות הידיים .אם לא נוסף
חומר ,כי אז חלק המוט המיועד לאחיזה בידי השחקן ייחשב כמהווה את הידית.
( )1במחבטים שאינם פאטרים על הידית
להיות בעלת חתך-רוחב עגול ,פרט
לכך שמותר לכלול בה צלע רציפה,
ישרה ,בולטת במקצת ,למלוא אורך
הידית .כמו כן ,מותר מבנה סלילי,
משוקע במקצת ,של פני השטח בידית
מלופפת ,או בחיקוי של ידית כזאת.
( )2לידית של פאטר מותר חתך רוחב
בלתי-עגול ,ובלבד שחתך רוחב זה
אינו כולל כל מקום קעור פנימה ,ושהוא
סימטרי ונותר דומה לעצמו בכללותו
לאורך כל הידית( .ראה סעיף (ה)
להלן).
( )3מותר שידית תהיה חרוטית ,אך
אסור שתהיה בה הצרה או תפיחה
כלשהי .מידות חתך הרוחב שלה כפי
שנמדדו בכל כיוון לא יעלו על 1.75
אינץ’ ( 44.45מ”מ).

איור 7
חתך עגול
חתך בלתי-עגול
(פאטרים בלבד)

הצרה
(אינה מותרת)
תפיחה
(אינה מותרת)
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( )4במחבטים שאינם פאטרים ,חייב ציר הידית להתלכד עם ציר המוט.
( )5לפאטר מותר שיהיו שתי ידיות ,בתנאי שכל אחת מהן היא בעלת חתך רוחב
עגול ,שציר כל אחת מהן מתלכד עם ציר המוט ,ושהן מרוחקות זו מזו  1.5אינץ’
( 38.1מ”מ) לפחות.

 .4ראש המחבט
א .ראש בעל צורה פשוטה
ראש המחבט חייב בדרך כלל להיות בעל צורה פשוטה .כל חלקיו יהיו קשיחים ,בעלי
מבנה תכליתי ותפקודיים .ראש מחבט או כל חלק ממנו לא יעוצב כדי לדמות לכל
חפץ אחר .אין טעם מעשי להגדיר מה פירוש “צורה פשוטה” בדיוק ובאופן ממצה,
אך תכונות הנחשבות כחורגות מדרישה זו ולפיכך אינן מותרות כוללות ,מבלי להיות
מוגבלות לכך ,את הבאות:
( )1כל המחבטים
• חורים החודרים דרך פני המחבט;
• חורים החודרים דרך הראש (ייתכנו חריגים לגבי פאטרים וברזלים בעלי גב שקוע);
• תכונות המיודות לענות על מפרטים לגבי מידות;
• תכונות המתארכות בצורה משמעותית מעל לקו העליון של ראש המחבט;
• תלמים בתוך ראש המחבט או מסלולים על ראש המחבט המתארכים לתוך פני
המחבט (ייתכנו חריגים לגבי פאטרים); וכן
• התקנים אופטיים או אלקטרוניים.
( )2מחבטי עץ וברזלים
• כל התכונות המוזכרות ב )1(-לעיל;
• חללים בתוואי עקבי ראש המחבט ו/או בבוהן ראש המחבט שניתן לראותם
מלמעלה;
• חללים חמורים או מרובים בתוואי גב ראש המחבט שניתן לראותם מלמעלה;
• חומר שקוף אשר הוסף לראש המחבט תוך כוונה להפוך תכונה שאלמלא כן היתה
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פסולה לתכונה תואמת; וכן
• תכונות המתארכות מעבר לתוואי ראש המחבט כאשר נצפה מלמעלה.
ב .מידות ,נפח ומומנט האנרציה
( )1מחבטי עץ
כאשר המחבט נמצא בתנוחת זווית של  ,60oמידות המחבט יהיו כאלה:
• שהמרחק מעקב ראש המחבט עד בוהנו גדול מהמרחק מפני ראש המחבט עד
הגב שלו;
• שהמרחק מעקב ראש המחבט עד בוהנו לא יעלה על  5אינץ' ( 127מ"מ); וכן
• שהמרחק מסוליית ראש המחבט עד לקימור העליון שלו ,לרבות תכונות מותרות
כלשהן ,לא יעלה על  2.8אינץ' ( 71.12מ"מ).
מידות אלה ימדדו לאורך קווים אופקיים בין ההיטלים האנכיים של הנקודות הקיצוניות של:
• העקב והבוהן; וכן
• פני וגב ראש המחבט (ראה איור  ,8מידה .)A
ולאורך קווים אנכיים בין ההיטלים האופקיים של הנקודות הקיצוניות של הסוליה והקימור
העליון (ראה איור  ,8מידה .)B
במקרה והנקודה הקיצונית של העקב אינה מוגדרת בבירור ,תיחשב נקודה זו כנמצאת
 0.875אינץ’ ( 22.23מ”מ) מעל למישור האופקי שהמחבט מונח עליו (ראה איור ,8
מידה .)C
איור 8
גב
קימור עליון
בוהן
עקב
 0.875אינץ’
סוליה

פני המחבט
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נפח ראש המחבט לא יעלה על  460סמ”ק ( 28.06אינץ’ מעוקב) ,בתוספת סיבולת
של  10סמ”ק ( 0.61אינץ’ קוב).
כאשר מחבט נמצא בתנוחת זווית של  60מעלות ,רכיב מומנט האינרציה סביב הציר
האנכי העובר דרך מרכז הכובד של ראש המחבט לא יעלה על  5900גרם * סמ”ר
( 32.259אונקיות * אינץ’ מרובע) ,בתוספת סיבולת מבחנית של  100גרם * סמ”ר
( 0.547אונקיות * אינץ’ מרובע).
( )2ברזלים
כאשר ראש המחבט נמצא בעמדת החבטה הרגילה שלו ,מידות הראש חייבות להיות
כאלה שהמרחק מהעקב עד לבוהן גדול מהמרחק מפני המחבט ועד לגב המחבט.
( )3פאטרים (ראה איור )9
כאשר ראש המחבט נמצא בעמדת החבטה הרגילה שלו מידות הראש חייבות להיות
כאלה:
• המרחק מהעקב עד לבוהן ראש המחבט הינו פחות מן או שווה ל 7-אינץ' (177.8
מ"מ);
• המרחק מהעקב עד לבוהן פני המחבט גדול מן או שווה לשני-שליש מהמרחק מפני
ראש המחבט לגב ראש המחבט;
• המרחק מהעקב עד לבוהן פני המחבט גדול מן או שווה למחצית המרחק מהעקב עד
לבוהן ראש המחבט;
• המרחק מהסוליה עד לחלק העליון של ראש המחבט ,לרבות תכונות מותרות כלשהן,
הינו פחות מן או שווה ל 2.5-אינץ' ( 63.5מ"מ).
A>7
B<C2/3
B<A1/2
A<C
“D>2.5

מבט עליון

מבט קידמי

גב המחבט

פני המחבט

איור 9
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לגבי ראשי מחבט בעלי תצורה מסורתית ,מידות אלה יימדדו לאורך קווים אופקיים בין
ההיטלים האנכיים של הנקודות הקיצוניות של:
• העקב והבוהן של ראש המחבט;
• העקב והבוהן של פני המחבט; וכן
• משטח החבטה והגב.
ועל קווים אנכיים שבין ההיטלים האופקיים של הנקודות הקיצוניות של הסוליה והחלק
העליון של ראש המחבט.
לגבי ראשי מחבט בעלי תצורה בלתי שגרתית ,ניתן לבצע את מדידת המרחק בין העקב
עד הבוהן על פני המחבט.
ג .התנהגות קפיצית ותכונות דינאמיות
העיצוב ,החומר ו/או מבנה ראש המחבט או כל טיפול בו (שכולל גם את פני המחבט):
( )1לא תהיה לו התנהגות קפיצית העולה על הגבולות הקבועות בפרוטוקול מבחן
המטוטלת המתויק אצל ה ;R&A-או
( )2לא יכלול תכונות או טכנולוגיה המכילים ,אולם לא אך ורק ,קפיצים או תכונות
קפיציות שכוונתם או השלכתם היא להשפיע בצורה בלתי סבירה על התנהגות
הקפיצית של ראש המחבט; או
( )3לא ישפיע באופן בלתי סביר על תנועת הכדור.
הערה :סעיף ( )1לא חל לגבי פאטרים.
ד .פני המחבט  -משטחי החבטה
ראש המחבט יהיה בעל משטח חבטה אחד בלבד ,אולם לפאטר מותר שיהיו שני פני
חבטה כאלה ,בתנאי שהם בעלי מאפיינים זהים ושהם ממוקמים זה מול זה.

 .5פני המחבט
א .כללי
פני המחבט יהיו נוקשים וקשיחים ואסור שיעבירו לכדור מהירות סיבוב משמעותית
גדולה או פחותה ממהירות הסיבוב הנגרמת על ידי פני מחבט תקניים עשויים פלדה
(ייתכנו חריגות מסוימות לגבי פאטרים) .פרט לאותם חספוסים כמפורט להלן ,יהיו פני
המחבט חלקים וללא שקערורית כלשהי.
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ב .חומר משטח החבטה ומידת חספוסו
פרט לחספוסים כמפורט בסעיפים להלן,
חספוס משטח החבטה באיזור בו אמורה
החבטה להתרחש (“איזור החבטה”) לא יחרוג
מזה המתקבל על ידי התזת-חול ליצירת דגם-
קישוט ,או על ידי כרסום עדין (ראה איור .)10

איור 10
הדגמת איזור
החבטה

איזור החבטה חייב להיות עשוי כולו מאותו חומר
(ייתכנו חריגות לגבי ראשי מחבט העשויים מעץ).
ג .חספוסים באיזור החבטה
אם למחבט חריצים ו/או הטבעות-מדגש באיזור החבטה אלה יעוצבו וייוצרו כדי לעמוד
במפרטים כדלקמן:
( )1חריצים
• חריצים אסור שיהיו בעלי שפות חדות או בולטות (מבחן מתויק אצל ה.)R&A-
• חריצים חייבים להיות ישירים ומקבילים.
• חריצים יהיו בעלי חתך רוחב סימטרי וצדדים שאינם חופפים זה את זה (ראה איור .)11
עומק חריץ
( 0.020אינץ’
לכל היותר)

לא סימטרי

רוחב חריץ
( 0.035אינץ’
לכל היותר)

ציר סימטרייה

איור 11

חופף
לא תואם

תואם

• הרוחב ,המרווחים וחתך הרוחב של החריצים חייבים להיות אחידים על פני מלוא
איזור החבטה.
• כל התעגלות של שפות החריצים תהיה בעלת רדיוס שלא יעלה על  0.020אינץ'
( 0.508מ"מ).
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• הרוחב של כל חריץ לא יעלה על  0.035אינץ' ( 0.9מ"מ) ,שנמדד תוך שימוש
בשיטת המדידה בזווית של  30מעלות ,כפי המתויק אצל ה.R&A-
• המרחק בין שפותיהם של חריצים סמוכים לא יפחת מאשר פי  3ממידת הרוחב של
חריץ ,ולא יפחת מ 0.075-אינץ’ ( 1.905מ”מ).
• העומק של כל חריץ לא יעלה על  0.020אינץ' ( 0.508מ"מ).
( )2הטבעות מדגש
• שטחה של הטבעת-מדגש כלשהי לא יעלה על  0.0044אינץ' רבוע ( 2.84ממ"ר).
• המרחק בין הטבעות מדגש סמוכות (או בין הטבעות מדגש וחריצים) לא תפחת
מ 0.168-אינץ' ( 4.27מ"מ) ,במדידה בין מרכזים.
• העומק של הטבעת-מדגש כלשהי לא יעלה על  0.040אינץ' ( 1.02מ"מ).
• הטבעות-מדגש אסור שיהיו בעלות שפות חדות או בולטות (מבחן מתויק אצל
ה.)R&A-
ד.הטבעות קישוט
מרכז איזור החבטה ניתן לציון על ידי דוגמה מוטבעת בתחום גבולו של ריבוע שצלעיו
 0.375אינץ’ ( 9.53מ”מ) .עיצוב כזה אסור שישפיע במידה ניכרת על תנועת הכדור.
מחוץ לאיזור החבטה מותרת הטבעת קישוט.
ה .הטבעות על פני-מחבט שאינו מתכתי
המפרטים לעיל אינם מתייחסים לראשי מחבט העשויים מעץ שבהם איזור החבטה של
פני המחבט מורכב מחומר בעל קשיחות פחותה מהקשיחות של מתכת ובעל זווית עילוי
של  24מעלות או פחות ,אולם אסורות הטבעות שיש בהן כדי להשפיע במידה ניכרת
על תנועת הכדור.
ו .משטח החבטה של פאטר
אסור שלהטבעות כלשהן על פני מחבטי פאטר יהיו שפות חדות או בולטות .המפרטים
דלעיל באשר לחספוס ,לחומר ולהטבעות באיזור החבטה אינם חלים על פאטרים.
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נספח  -3הכדור
 .1כללי
הכדור לא יהיה מהותית שונה מהצורה והייצור המסורתיים .החומר ממנו עשוי כדור
ומבנהו לא יהיו בניגוד למטרות וכוונות כללי משחק הגולף.

 .2משקל
משקל הכדור לא יעלה על  1.620אונקיות אוואר-דו-פואה ( 45.93גרם).

 .3גודל
קוטר הכדור לא יפחת מ 1.680 -אינץ’ ( 42.67מ”מ) .דרישה זו תתקיים אם הכדור,
בנופלו חופשי בהשפעת משקלו בלבד ,יעבור דרך טבעת-מידה בעלת קוטר של
 1.680אינץ’ בפחות מאשר  25מתוך  100מצבים שנבחרו באקראי ,כאשר הבדיקות
הללו נערכות בטמפרטורה של .23Co+1oC

 .4סימטרייה כדורית
אסור לתכנן ,לייצר ,או להכניס בכוונה כל שינוי בכדור כדי להעניק לו תכונות השונות
מאלו של כדור בעל סימטרייה כדורית.

 .5מהירות התחלתית
מהירותו ההתחלתית של הכדור לא תעלה על הגבול הנקוב (מתויק אצל ה )R&A-כפי
שנמדדה בעזרת מתקן שאושר על ידי ה.R&A-

 .6תקן מרחק הרחקה כולל
מרחק הזריקה והגלגול המשולב של הכדור ,כפי שנבחן בעזרת מתקן שאושר על ידי
ה ,R&A-לא יעלה על המרחק הנקוב בתנאי תקן המרחק הכולל לכדורי גולף המתועד
אצל ה.R&A-

כללי מעמד החובבים
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כללי מעמד החובבים
כפי שאושרו על ידי חב’  R&Aכללים בע”מ
בתוקף החל מיום  1בינואר 2008
מבוא
ה R&A-שומר לעצמו את הזכות לשנות את הכללים ולתת פרשנויות ולשנותן בדבר
מעמד החובב בכל עת.
בכללי מעמד החובבים ,כל המופיע במין הזכר מתייחס גם למין הנקבה ,ולהיפך.

הגדרות
ההגדרות להלן מופיעות לפי סדר האלף בית האנגלי ובכללים עצמם מונחים מוגדרים
מופיעים באותיות משופעות.

שחקן גולף חובב
“שחקן גולף חובב” הינו אדם המשחק את המשחק בתור ספורט ללא כל שכר או
רווח ושאינו מקבל שכר עבור לימוד משחק הגולף או עבור פעילויות אחרות כתוצאה
מכישורים או מוניטין בגולף ,למעט כפי שנקבע בכללים.

ועדה
ה”ועדה” הינה הועדה הרלבנטית של הועד המנהל.

כישורים או מוניטין בגולף
על הועד המנהל לקבוע אם שחקן גולף חובב הינו בעל “כישורים או מוניטין בגולף”.
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בדרך כלל שחקן גולף חובב נחשב כבעל כישורים בגולף אך ורק אם
(א) הוא השיג הצלחות בתחרויות במישור המקומי או הארצי או נבחר לייצג את האיגוד
הארצי ,האיזורי ,המדינתי או המחוזי שלו; או
(ב) המתחרה בתחרויות גולף ברמה העליונה.
מוניטין בגולף ניתן להשגה אך ורק באמצעות כישורים בגולף ואינו כולל התבלטות
בגין שירות למשחק הגולף בתור עסקן. .

הועד המנהל
“הועד המנהל” לעניין כללי המעמד החובבים בכל ארץ הינו האיגוד הארצי של אותה
ארץ.
הערה :בבריטניה הגדולה ואירלנד ה R&A-הוא הועד המנהל.

הדרכה
“הדרכה” כולל לימוד ההיבטים הפיזיים של משחק הגולף ,דהיינו לימוד המכניקה של
הנפת מחבט גולף וחבטת כדור גולף בפועל.
הערה :הדרכה אינה כוללת לימוד ההיבטים הפסיכולוגים של ממשחק הגולף או
האתיקה או כללי משחק הגולף.

שחקן גולף צעיר
“שחקן גולף צעיר” הינו שחקן גולף חובב שלא הגיע לגיל מסוים כפי שייקבע על ידי הועד המנהל.
הערה :בבריטניה הגדולה ואירלנד שחקן גולף צעיר הוא השחקן גולף חובב שעדיין לא
מלאו לו  18שנה בשנה הקודמת לתחרות.

שובר פרסים
“שובר פרסים” הינו שובר המונפק על ידי הועדה הממונה על תחרות לקניית סחורה
מחנות מקצוען או ממקור קמעונאי אחר.

R&A

ה R&A-משמעו חב’  R&Aכללים בע”מ (.)R&A Rules Limited

ערך קמעונאי
“הערך הקמעונאי” של פרס הינו המחיר לפיו ניתן להשיג את הפרס ממקור קמעונאי
בעת הענקת הפרס.
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כלל או כללים
המונח “כלל” או “כללים” מתייחס לכללי מעמד החובבים כפי שנקבעו על ידי הועד המנהל.

פרס סימלי
“פרס סימלי” הינו מזכרת ניצחון (גביע ,מדליה וכדומה) העשוי זהב ,כסף ,קרמיקה,
זכוכית או חומר דומה ,שעליו מופיע כיתוב חרוט קבוע ומבדיל.

פרס למפעל חיים
“פרס למפעל חיים” מתייחס לביצועים ראויים לשבח או תרומות למשחק הגולף,
להבדיל מפרסים לתחרויות .פרס מפעל חיים אסור שיהיה פרס כספי.
     כלל           1חובבות
 .1-1כללי
על שחקן גולף חובב לשחק את משחק הגולף ולהתנהג בהתאם לכללים.
 .1-2מעמד חובב
מעמד חובב הינו תנאי אוניברסלי לזכאות להשתתף בתחרויות גולף בתור שחקן גולף
חובב .אדם הפועל בניגוד לכללים עלול לאבד את מעמדו כשחקן גולף חובב וכתוצאה
מכך לא תהיה לו הזכות לשחק בתחרויות לחובבים.
 .1-3מטרת הכללים ורוחם
מטרת הכללים ורוח הכללים הינם לשמור על האבחנה בין גולף לחובבים וגולף
למקצוענים ולדאוג לכך שהמשחק לחובבים יישאר חופשי ככל האפשר מהשימוש לרעה
שעלול לנבוע ממתן חסות ותמריץ כספי בלתי מבוקרים .הדעה הרווחת היא כי קיים
צורך לשמור ולהגן על משחק הגולף לחובבים ,שהוא מפעל שבמידה רבה מסדיר לעצמו
את ענייניו בדבר כללי המשחק והכללים לקביעת מקדמי יתרון (הנדיקפ) וזאת על מנת
שכל שחקני גולף חובבים ייהנו מהמשחק עד תום.
 .1-4ספק באשר לכללים
כל אדם שברצונו להיות שחקן גולף חובב ואשר בספק באם נקיטת קו פעולה מסוים
הינו מותר על פי הכללים מומלץ שיתייעץ עם הועד המנהל.

166

כללי מעמד החובבים

מארגן או נותן חסות לתחרות גולף לחובבים או תחרות ששחקני גולף חובבים מעורבים
בה ,אשר בספק באם ההצעה עולה בקנה אחד עם הכללים מומלץ שיתייעץ עם הועד
המנהל.
     כלל           2מקצוענות
 .2-1כללי
למעט כמפורט בכללים ,אסור לשחקן גולף חובב לנקוט בצעדים כלשהם לשם הפיכתו
לשחקן גולף מקצועני וכן אסור שיציג את עצמו כשחקן גולף מקצועני.
הערה  :1צעדים שיינקטו על ידי שחקן גולף חובב לשם הפיכתו לשחקן גולף מקצועני
כוללים ,מבלי להיות מוגבלים לכך:
(א) קבלת תפקיד של שחקן גולף מקצועני;
(ב) קבלת שירותים או תשלום ,במישרין או בעקיפין ,מסוכן מקצועי;
(ג) התקשרות על פי הסכם ,בכתב או בעל-פה ,במישרין או בעקיפין ,עם סוכן
מקצועי או נותן חסות; וכן
(ד) הסכמה לקבל תשלום או גמול ,במישרין או בעקיפין ,בגין מתן אישור להשתמש,
לכל מטרה מסחרית ,בשמו או דמותו בתור שחקן גולף בעל כישורים או מוניטין בגולף.
הערה  :2שחקן גולף חובב רשאי לברר מה סיכוייו האפשריים בתור שחקן גולף
מקצועני ,לרבות הגשת מועמדות שלא צלחה לתפקיד של מקצוען ,ומותר לו לעבוד
בחנות מקצוען ולקבל תשלום או גמול ,ובלבד שאינו מפר את הכללים בכל דרך אחרת.
 .2-2הברות באיגודי שחקני גולף מקצוענים
א .איגוד שחקני הגולף המקצוענים
אסור לשחקן גולף חובב להחזיק או לשמור על חברות באיגוד שחקני גולף מקצוענים
כלשהו.
ב .סבבי שחקני הגולף המקצוענים
אסור לשחקן גולף חובב להחזיק או לשמור על חברות בסבב מקצועני המוגבל לשחקני
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גולף מקצוענים בלבד.
הערה :אם שחקן גולף חובב חייב להתחרות באחת או יותר תחרויות מוקדמות
כדי להיות זכאי לחברות בסבב מקצועני ,הוא רשאי להשתתף בתחרויות
מוקדמות כאמור מבלי לאבד את מעמדו כחובב ,ובלבד שיוותר בכתב ומראש
לפני המשחק עצמו על זכותו לפרס כספי כלשהו באותה תחרות.
     כלל           3פרסים
 .3-1להתחרות על פרס כספי
אסור לשחקן גולף חובב לשחק גולף על פרס כספי או שווה ערכו במסגרת מפגש,
תחרות או משחק ראווה.
הערה :שחקן גולף חובב רשאי להשתתף בתחרות בה מציעים פרס כספי או
שווה ערכו ,ובלבד שיוותר לפני השתתפותו בה על זכותו לקבל פרס כספי כלשהו
באותה תחרות.
 .3-2תקרות לפרסים
א .כללי
אסור לשחקן גולף חובב לקבל פרס (למעט פרס סימלי) או שובר פרסים בעל
ערך קמעונאי העולה על סך  £ 500או שווה ערך ,או כל סכום קטן יותר כפי
שייקבע על ידי הועד המנהל .תקרה זו מתייחסת לסך כל הפרסים או שוברי
פרסים שנתקבלו על ידי שחקן גולף חובב בכל תחרות בודדת או סדרה של
תחרויות ,למעט פרס ל”גומה במכה” (“הול אין וואן”) כלשהו (ראה כלל 3-2ב’).
ב .פרסים “לגומה במכה”
התקרה כמפורט בכלל 3-2א’ תחול גם על פרס בגין “גומה במכה” .יחד עם
זאת ,מותר לקבל פרס כאמור בנוסף לכל פרס אחר ששחקן זכה בו באותה
תחרות.
ג .המרת פרסים
אסור לשחקן גולף חובב להמיר פרס או שובר פרסים תמורת כסף מזומן.
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חריגה :שחקן גולף חובב רשאי להגיש שובר פרסים לאיגוד ארצי ,איזורי ,מדינתי
או מחוזי ולאחר מכן לקבל החזר מתוך אותו שובר בגין הוצאות שנשא בהן לצורך
השתתפות בתחרות גולף ,ובלבד שהחזר אותן הוצאות מותר על פי כלל .4-2
הערה  :1נטל ההוכחה באשר לערך הקמעונאי של פרס מסוים מוטל על הועדה
הממונה על התחרות.
הערה  :2מומלץ כי הערך המצרפי של פרסים בגין תחרות ללא מקדמי יתרון ,או של
פרסים בכל דרג לפי מקדם יתרון ,לא יעלה על כפל התקרה הקבועה בגין תחרות על
פני  18גומות ,פי שלוש בתחרות על פני  36גומות ,פי חמש בתחרות על פני  54גומות,
ופי שש בתחרות על פני  72גומות.
 .3-3פרסים למפעל חיים
א .כללי
אסור לשחקן גולף חובב לקבל פרס למפעל חיים בעל ערך קמעונאי העולה על
התקרות הקבועות בכלל 3-2א’.
ב .ריבוי מתן פרסים
שחקן גולף חובב רשאי לקבל יותר מפרס אחד למפעל חיים מתורמים שונים ,על אף
העובדה שסך כל הערך הקמעוני של אותם פרסים עולה על התקרה הקבועה ,ובלבד
שפרסים אלה אינם מוענקים על מנת לעקוף את התקרה בגין פרס בודד.
     כלל           4הוצאות
 .4-1כללי
מלבד כפי שנקבע בכללים ,אסור לשחקן גולף חובב לקבל הוצאות ,בכסף או בדרך
אחרת ,ממקור כלשהו כדי לשחק בתחרות גולף או במשחק ראווה.
 .4-2קבלת הוצאות
שחקן גולף חובב רשאי לקבל הוצאות סבירות ,שאינן עולות על ההוצאות שהוצאו
בפועל ,כדי לשחק בתחרות גולף או במשחק ראווה ,באופן כדלקמן:
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א .תמיכה משפחתית
שחקן גולף חובב רשאי לקבל הוצאות מאחד מבני משפחתו או מאפוטרופוס חוקי.
ב .שחקני גולף צעירים
שחקן גולף צעיר רשאי לקבל הוצאות כאשר משתתף בתחרות המוגבלת אך ורק
לשחקני גולף צעירים.
ג .תחרויות ליחידים
שחקן גולף חובב רשאי לקבל הוצאות כאשר הוא מתחרה בתחרויות ליחידים ,ובלבד
שיקיים אחר ההוראות כדלקמן:
( )1כאשר התחרות עתידה להתקיים בארצו של השחקן ההוצאות יאושרו על ידי וישולמו
באמצעות האיגוד הארצי ,האיזורי ,המדינתי או המחוזי של השחקן.
( )2כאשר התחרות עתידה להתקיים בארץ אחרת ,ההוצאות יאושרו הן על ידי האיגוד
הארצי של השחקן והן על ידי האיגוד הארצי של הארץ בה תתקיים התחרות.
ההוצאות ישולמו באמצעות האיגוד הארצי ,האיזורי ,המדינתי או המחוזי של
השחקן ,או ,בכפוף לאישור האיגוד הארצי של השחקן ,על ידי הגוף הממונה על
משחק הגולף בטריטוריה שהשחקן מבקר בה.
הועד המנהל רשאי להגביל את ההוצאות למספר מסוים של ימי תחרות בכל שנה
קלנדארית ואסור לשחקן גולף חובב לעבור כל תקרה כאמור .במקרה כזה ,ההוצאות
נחשבות ככוללות זמן נסיעות סביר ומספר ימי אימון בקשר עם ימי התחרות.
חריגה :אסור לשחקן גולף חובב לקבל הוצאות ,במישרין או בעקיפין ,מסוכן מקצועי
(ראה כלל  )2-1או מקור דומה כלשהו כפי שייקבע על ידי הועד המנהל.
הערה :אסור לשחקן גולף חובב בעל כישורים או מוניטין בגולף לקדם או לפרסם את
המקור ממנו קיבל הוצאות כלשהן (ראה כלל .)6-2
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ד .תחרויות קבוצתיות
שחקן גולף חובב רשאי לקבל הוצאות כאשר הוא מייצג:
• את ארצו,
• את האיגוד האיזורי ,המדינתי או המחוזי שלו,
• את מועדון הגולף שלו,
• העסקים או ענף התעשייה שלו ,או
• גוף דומה
בתחרות קבוצתית ,אימונים או במחנה אימון.
הערה “ :1גוף דומה” כולל כל מוסד חינוך מוכר או שירות צבאי.
הערה  :2אלא אם נאמר אחרת ,ההוצאות ישולמו על ידי הגוף ששחקן גולף חובב מייצג
או על ידי הגוף הממונה על משחק הגולף באותה ארץ בה הוא מבקר.
ה .הזמנות שאינן כרוכות בכישורי גולף
שחקן גולף חובב אשר הוזמן להשתתף בתחרות מסיבות שאינן קשורות בכישורי גולף
(למשל ידוען ,עמית עסקי או לקוח) רשאי לקבל תשלום הוצאות.
ו .משחקי ראווה
שחקן גולף חובב אשר משתתף במשחק ראווה לטובת צדקה מוכרת רשאי לקבל
הוצאות ,ובלבד שמשחק הראווה לא מתקיים בקשר עם תחרות גולף אחרת בה
משתתף השחקן.
ז .תחרויות לפי מקדמי יתרון שבתמיכת נותני חסות
שחקן גולף חובב רשאי לקבל הוצאות כאשר מתחרה בתחרות לפי מקדמי יתרון
שבתמיכת נותן חסות ,ובלבד שהתחרות אושרה כדלקמן:
( )1כאשר התחרות עתידה להתקיים בארצו של השחקן ,האישור השנתי של הועד
המנהל תושג מראש על ידי נותן החסות ,וכן
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( )2כאשר התחרות עתידה להתקיים ביותר מארץ אחת ,או כוללת שחקני גולף מארץ
אחרת ,אישור מראש של כל אחד מועדי המנהל יושג תחילה על ידי נותן החסות.
הבקשה לאישור כנ”ל תישלח לועד המנהל שבארץ בה מתחילה התחרות.
     כלל           5הדרכה
 .5-1כללי
למעט כפי שנקבע בכללים ,אסור לשחקן גולף חובב לקבל תשלום או גמול בגין מתן
הדרכה במשחק הגולף.
 .5-2מקרים בהם תשלום מותר
א .בתי ספר ,אוניברסיטאות ,וכד’.
שחקן גולף חובב ,שהינו ( )1עובד של מוסד חינוך או מערכת חינוכית או ( )2יועץ
במחנה קיץ או תכנית מאורגנת אחרת ,רשאי לקבל תשלום או גמול בגין הדרכה בגולף
לתלמידי אותו מוסד או אותה מערכת או מחנה ,ובלבד שסך כל הזמן המוקדש להדרכה
בגולף מהווה פחות מ 50-אחוזים מהזמן המוקדש לביצוע כל תפקידיו בתור עובד או
יועץ כאמור.
ב .תכניות מאושרות
שחקן גולף חובב רשאי לקבל הוצאות ,תשלום או גמול בגין מתן הדרכה במסגרת
תוכנית שאושרה מראש על ידי הועד המנהל.
 .5-3הדרכה בכתב
שחקן גולף חובב רשאי לקבל תשלום או גמול בגין הדרכה בכתב ,ובלבד שכישוריו או
המוניטין שלו בתור שחקן גולף לא היוו גורם עיקרי בהעסקתו או בהזמנת או מכירת
עבודתו.
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     כלל           6ניצול כישורי גולף או מוניטין במשחק הגולף
 .6-1כללי
למעט כפי שנקבע בכללים ,אסור לשחקן גולף חובב בעל כישורים או מוניטין בגולף
לנצל את אותם כישורים או מוניטין כדי לקדם ,לפרסם או למכור כל דבר שהוא ,או לשם
רווח כספי כלשהו.
 .6-2מתן רשות להשתמש בשם או דמות
אסור לשחקן גולף חובב בעל כישורים או מוניטין בגולף לנצל את אותם כישורים או
מוניטין כדי לקבל תשלום ,גמול ,הנאה אישית או רווח כספי כלשהו בגין מתן רשות
להשתמש בשמו או דמותו לשם פרסום או מכירת דבר כלשהו.
חריגה :שחקן גולף חובב בעל כישורים או מוניטין בגולף רשאי להרשות שימוש בשמו או
דמותו כדי לקדם:
(א) האיגוד הארצי ,האיזורי ,המדינתי או המחוזי שלו; או
(ב) בכפוף להרשאה מהאיגוד הארצי שלו ( )1כל תחרות גולף או אירוע אחר הנחשב
שיהיה לטובת משחק הגולף או שיתרום לפיתוח המשחק ,או ( )2צדקה מוכרת (או
מטרה ראויה דומה).
אסור לשחקן הגולף החובב לקבל כל תשלום ,גמול או רווח כלכלי ,במישרין או בעקיפין,
עבור פעולות כמתואר לעיל.
הערה :שחקן גולף חובב רשאי לקבל ציוד מכל אדם העוסק בציוד כאמור ,ובלבד שלא
כרוך בדבר פרסום או פרסומת כלשהם.
 .6-3הופעה אישית
אסור לשחקן גולף חובב בעל כישורים או מוניטין בגולף לנצל את אותם כישורים או
מוניטין כדי לקבל תשלום ,גמול ,הנאה אישית או רווח כספי כלשהו בגין הופעה אישית.
חריגה :שחקן גולף חובב רשאי לקבל הוצאות שהוצאו בפועל בקשר להופעה אישית,
ובלבד שלא כרוך בעניין כל תחרות גולף או משחק ראווה.
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 .6-4שידורי רדיו וטלוויזיה וכתיבה
שחקן גולף חובב בעל כישורים או מוניטין בגולף רשאי לקבל תשלום ,גמול ,טובת הנאה
אישית או כל רווח כספי ,בגין שידורי רדיו או טלוויזיה או עבור כתיבה ,ובלבד:
(א) שידורי רדיו או טלוויזיה או כתיבה מהווה חלק ממשלח היד העיקרי או הקריירה
העיקרית שלו והדרכה במשחק הגולף אינה כלולה בכך (כלל  ;)5או
(ב) שידורי רדיו או טלוויזיה או כתיבה הם על בסיס חלקי והשחקן הינו היוצר האמיתי
של הפרשנות ,המאמרים או הספרים והדרכה במשחק הגולף אינה כלולה בכך.
הערה :אסור לשחקן גולף חובב בעל כישורים או מוניטין בגולף לקדם או לפרסם דבר
כלשהו שבמסגרת הפרשנות ,המאמרים או הספרים ואסור לא להסכים לשימוש בשמו
או בדמותו למען קידום או שיווק הפרשנות ,המאמרים או הספרים (ראה כלל .)6-2
 .6-5מענקים ומלגות
אסור לשחקן גולף חובב בעל כישורים או מוניטין בגולף לקבל טובות ההנאה הנובעות
ממענק או מלגה ,למעט מענק או מלגה שתנאיו או תנאיה אושרו על ידי הועד המנהל.
 .6-6חברות
אסור לשחקן גולף חובב בעל כישורים או מוניטין בגולף לקבל הצעת חברות במועדון
גולף מבלי לבצע תשלום מלא בגין סוג החברות ,אם הצעה כאמור נעשתה בתור פיתוי
לשחק עבור ולייצג את אותו מועדון.
     כלל           7התנהגות אחרת שאינה עולה בקנה אחד עם חובבות
 .7-1התנהגות הפוגעת בחובבות
אסור לשחקן גולף חובב לנהוג בדרך הפוגעת בטובת משחק הגולף לחובבים.
 .7-2התנהגות בניגוד למטרת ורוח הכללים
אסור לשחקן גולף חובב לנקוט בפעולה כלשהי ,ובכלל זה פעולות הקשורות בהימורים
בגולף ,שהינם בניגוד למטרתם ורוחם של הכללים.
(מדיניות בדבר הימורים  -ראה נספח)
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     כלל           8הנוהל לאכיפת הכללים
 .8-1החלטה בדבר הפרה
אם הובאה לידיעת הועדה הפרה אפשרית כלשהי של הכללים על ידי אדם הטוען שהוא
שחקן גולף חובב ,אזי שומה על הועדה להחליט אם בוצעה הפרה .כל מקרה ייחקר
באותה מידה שהועדה תראה לנכון ותידון לגופו של עניין .החלטת הועדה תהיה סופית,
בכפוף לערעור כפי שנקבע בכללים אלה.
 .8-2אכיפה
לאחר קבלת החלטה כי אדם הפר את הכללים ,רשאית הועדה להכריז כי מעמד
החובב של האדם הנוגע בדבר יופקע ,או רשאית לדרוש מאותו אדם להימנע או לחדול
מפעולות מסוימות כתנאי לשמירת מעמדו כחובב.
על הועדה להודיע לאדם הנוגע בדבר והיא רשאית להודיע לכל איגוד גולף בעל עניין
לגבי אמצעים כלשהם שננקטו על פי כלל .8-2
 .8-3סדרי הדין בערעורים
על כל ועד מנהל להתקין סדרי דין שעל פיהם החלטה כלשהי בקשר לאכיפת כללים
אלה ניתנת לערעור על ידי האדם הנפגע מכוח אותה ההחלטה.
הערה :אם אדם שהועד המנהל שלו הוא ה R&A-נפגע מכוח החלטה של ועדת מעמד
החובב של ה R&A-בקשר לאכיפת כללים אלה ,אותו אדם רשאי להגיש ערעור על
אותה ההחלטה לועדת הערעורים לענייני מעמד החובב של ה.R&A-
     כלל           9השת מעמד החובב
 .9-1כללי
לועדה הסמכות הבלעדית להחזיר לאדם את מעמד החובב ,לקבוע תקופת המתנה להחזרת
מעמד החובב או לסרב להחזיר את המעמד ,בכפוף לערעור כמותנה בכללים אלה.
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 .9-2בקשות והחזרת מעמד
כל בקשה להחזרת מעמד החובב תידון לגופו של עניין .ובבואה לדון בבקשה להחזרת
מעמד החובב תהיה הועדה מונחית בדרך כלל על ידי העקרונות הבאים:
א .המתנה להחזרת מעמד
שחקן גולף מקצוען נחשב כבעל יתרון לעומת שחקן גולף חובב בשל העובדה שהקדיש
את עצמו למשחק בתור משלח ידו; אנשים אחרים המפרים את הכללים גם זוכים
ביתרונות שאינם זמינים לשחקן הגולף החובב .אנשים אלה לאו דווקא מאבדים יתרונות
כאלה רק משום שהחליטו לחדול מלהפר את הכללים .לפיכך על מי שמבקש החזרת
מעמד החובב לעבור תקופת המתנה לפני החזרת המעמד ,כפי שתיקבע על ידי הועדה.
תקופת ההמתנה להחזרת המעמד תחל ממועד הפרת הכללים האחרונה על ידי אותו
אדם ,אלא אם הועדה תחליט כי תקופה זו תחל (א) מהמועד שהפרתו האחרונה על ידי
אותו אדם נודעה לועדה ,או (ב) אותו מועד אחר כפי שייקבע על ידי הועדה.
ב .תקופת המתנה להחזרת מעמד
( )1מקצוענות
תקופת ההמתנה להחזרת המעמד הינה בדרך כלל פונקציה של התקופה שהאדם היה
בהפרה .בכל זאת ,מבקש כלשהו אינו זכאי ,בדרך כלל ,להחזרת המעמד אלא אם
התנהג בהתאם לכללים לתקופה של לפחות שנה אחת.
מומלץ שהקווים המנחים כמפורט להלן בדבר תקופות ההמתנה להפרת מעמד יושמו
על ידי הועדה:
תקופת ההפרה                           :תקופת ההמתנה להחזרת המעמד:
שנה 1
פחות מ 5 -שנים
שנתיים
 5שנים או יותר
עם זאת ניתן להאריך את התקופה אם המבקש שיחק באופן נרחב לזכות בפרסים
כספיים ,מבלי להתחשב בביצועיו .בכל מקרה ,הועדה שומרת לעצמה את הזכות
להאריך או לקצר את תקופה ההמתנה להחזרת המעמד.
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( )2הפרות אחרות של הכללים
תקופת ההמתנה להחזרת המעמד של שנה אחת תידרש בדרך כלל .יחד עם זאת ניתן
להאריך את תקופת החזרת המעמד אם ההפרה נחשבת הפרה חמורה.
ג .מספר החזרות מעמד
בדרך כלל אדם אינו מקבל החזרת המעמד יותר מפעמיים.
ד .מעמד במשך תקופת ההמתנה
במשך תקופת ההמתנה להחזרת המעמד אדם המבקש החזרת המעמד חייב לקיים
אחר כללים אלה כפי שהם חלים על שחקן גולף חובב.
מבקש להחזרת המעמד אינו רשאי להשתתף בתחרויות בתור שחקן גולף חובב .יחד
עם זאת ,הוא רשאי להשתתף בתחרויות ולזכות בפרסים אך ורק בין חברי מועדון בו
הוא חבר ,בכפוף לאישור המועדון .אסור לו לייצג את אותו מועדון נגד מועדונים אחרים,
אלא לפי אישורם של המועדונים האחרים שבתחרות ו/או באישור הועדה המארגנת.
מבקש להחזרת המעמד רשאי להירשם לתחרויות שאינן מוגבלות לשחקני גולף חובבים,
בכפוף לתנאי התחרות ,מבלי לפגוע בבקשתו ,ובלבד שיירשם בתור מבקש להחזרת
המעמד .עליו לוותר על זכותו לפרס כספי כלשהו המוצע בתחרות כנ”ל ואסור לו לקבל
פרס כלשהו המיועד לשחקן גולף חובב (כלל .)3-1
 .9-3הנוהל להגשת בקשות
כל בקשה להחזרת מעמד חובב תוגש לועדה בהתאם לאותם נוהלים כפי שייקבעו ,וכל
בקשה תכלול אותו מידע כפי שהודעה תדרוש.
 .9-4סדר דין בענייני ערעורים
על כל ועד מנהל להתקין סדרי דין ונוהל שעל פיהם החלטה כלשהי בקשר להחזרת
מעמד החובב ניתנת לערעור על ידי האדם הנפגע על ידי אותה החלטה.
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הערה :אם אדם שהועד המנהל שהוא כפוף לו הוא ה R&A-נפגע על ידי החלטה
שניתנה על ידי ועדת מעמד החובב של ה R&A-בקשר עם החזרת מעמד החובב ,אותו
אדם רשאי להגיש ערעור על החלטה כאמור לועדת הערעורים לענייני מעמד החובב של
ה.R&A-
     כלל           10החלטת הועדה
  .10-1החלטת הועדה
החלטת הועדה הינה סופית ,בכפוף לערעור כפי שנקבע בכללים  8-3ו.9-4 -
   .10-2ספק באשר לכללים
אם הועדה של ועד מנהל ,למעט ה ,R&A-בדעה שהמקרה הינו מקרה גבולי או שאינו
מכוסה על ידי הכללים ,היא רשאית ,בטרם מתן החלטה ,להתייעץ עם ועדת מעמד
החובב של ה.R&A-
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נספח  -מדיניות בדבר הימורים
כללי
שחקן גולף חובב הוא שחקן הנוטל חלק במשחק בתור ספורט ללא גמול וללא
רווחים .תמריץ כספי במסגרת גולף לחובבים שיכול לנבוע מהימורים או התערבויות
עלול להוביל לניצול לרעה של הכללים הן במסגרת המשחק עצמו והן במניפולציות
במקדמי יתרון (הנדיקפ) שיפגעו ביושרתו של משחק הגולף.
יש הבדל גדול בין משחק בו השאיפה היא לזכות בפרסים כספיים (כלל  ,)3-1וכן
הימורים הנוגדים את מטרת ורוח הכללים (כלל  ,)7-2לבין צורות הימור והתערבויות
שאין בהן ,כשלעצמן ,כדי להוות הפרת הכללים .במקרה ויתעוררו ספקות באשר
להחלת הכללים ,על שחקן גולף חובב או הועדה המארגנת תחרות בה משתתפים
שחקני גולף חובבים להתייעץ עם הועד המנהל .בהעדר הנחיות מהועד המנהל,
מומלץ כי לא יוענקו פרסים כספיים ,כדי להבטיח קיום הכללים.

צורות הימורים מותרות
אין התנגדות להימורים חברתיים בין שחקנים בודדים או קבוצות של שחקני גולף -
דבר שמהווה חלק נלווה למשחק .לא מעשי להגדיר במדויק מהם הימורים חברתיים,
אולם מאפיינים שיעלו בקנה אחד עם סוג זה של הימורים כוללים:
• השחקנים מכירים אחד את השני באופן כללי;
• ההשתתפות בהימור היא לפי בחירת השחקנים ורק השחקנים עצמם נוטלים בו
חלק;
• המקור הבלעדי למלוא הכסף ששחקנים זוכים בו ממומן על ידי השחקנים עצמם;
• סכומי הכסף נשוא ההימורים אינם נחשבים מוגזמים.
על כן הימורים חברתיים מקובלים ,בתנאי שהמטרה העיקרית היא לשחק את משחק
הגולף להנאה ולא לרווח כספי.

כללי מעמד החובבים
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צורות הימורים לא מותרות
צורות הימורים אחרות בהן קיימת דרישה שכל השחקנים ישתתפו (סוויפסטייק חובה)
או שבהן מדובר בסכומי כסף משמעותיים (כגון “קלקוטה” וסוויפסטייק חובה במכירה
פומבית בהן השחקנים או הקבוצות נמכרים במכירה פומבית) אינן מקובלות או
מאושרות.
מלבד זה ,קשה להגדיר במדויק מהן צורות הימורים או התערבויות לא מקובלות ,אולם
מאפיינים שיעלו בקנה אחד עם סוג זה של הימורים כוללים:
* ההשתתפות בהימורים או בהתערבויות פתוחה לגורמים שאינם בין השחקנים.
* סכומי הכסף נשוא ההימורים נחשבים מוגזמים.
השתתפותו של שחקן גולף חובב בהימורים או בהתערבויות שאינם מאושרים עלולה
להיחשב כנוגדת את מטרת ורוח הכללים (כלל  )7-2ועלולה לסכן את מעמדו כחובב.
יתירה מזו ,אירועים מאורגנים המיועדים ליצור פרסי כסף במזומן אינם מותרים .שחקני
גולף אשר משתתפים באירועים כאלה מבלי לוותר מראש על זכותם לפרס כספי
נחשבים כשחקנים המתחרים כדי לזכות בפרס כספי ,תוך הפרת כלל .3-1
הערה :כללי מעמד החובבים אינם חלים על התערבויות או הימורים על ידי שחקני
גולף חובבים על תוצאות תחרות המוגבלת לשחקני גולף מקצוענים או שאורגנה
במיוחד עבור שחקני גולף מקצוענים.
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מפתח

מפתח

			
אדיבות ונוהג
		
אחריות השחקן
איזורי הפלה			
איזורים רגישים מבחינת איכות הסביבה
		
החלטת הוועדה בנושא
			
כלל מקומי
אימונים
		
בין או במהלך סיבובים
			
במהלך סיבוב
הגדרת איזור אימונים		
הטלת איסור על או בקירבת גרין  -תנאים
			
מניעת נזק מיותר
		
תנופת אימון אינה חבטת אימון
ארבעה עשר מחבטים לכל היותר
		
בונקרים  -ראה גם מכשולים
		
אבנים בתוך ,כלל מקומי
		
כדור בלתי שחיק בתוך בונקר
		
פעילות אסורה בתוך
בור
שנחפר על ידי מנהל תחזוקת המגרש:
ראה הגדרות “שטח בתיקון”
שנעשה על ידי בעל חיים חופר  -הגדרה
בטיחות
		
שיקולים בדבר בטיחות
		
בליטות ו/או שקעים במשטח
			
במרוצת המגרש
		
חבטה קודמת שוחקה ממנו
כדור הוזז לאחר נגיעה במטרה לא מעוגן
			
נקבי איוורור
		
נקודת הקלה קרובה ביותר
במשחק :ראה “כדור שבמשחק”
						
בן זוג
היעדרותו
משחק גומות לפי הכדור הטוב ורביעיות
		
במשחק חבטות ברביעיות
			
מבקש יעוץ
		
מיקומו בעט ביצוע חבטה
		
שימוש משותף במחבטים
		
בעל חיים חופר  -חור שנחפר על ידי
			
הקלה מן
כדור הוזז במהלך חיפוש בתוך חור כזה
			
ברק
		
מצב מסוכן
		
סיבה להפסקת המשחק

   כלל

עמוד

		
פרק 1
		
6-5
		
נספח 1

26
56
139 ,126

		
נספח 1
		
נספח

124
128

		
7-1
		
7-2
		
33-2ג’
		
נספח 1
		
נוהג
 ,7-2הערה 1
		
4-4
		
הגדרות
		
13-4
		
28
24-2ב’25-1 ,ב’

60
61
118
145
29
62
52
31
72
107
90

		
הגדרות

34

		
הגדרות

31

		
נוהג
		
13-2
		
הגדרות
		
20-5
		
23-1
		
נספח 1
25-1 ,24-2

26
71
42
91
94
133
99 ,96

		
הגדרותת

40

		
30-3א’
		
31-2
		
8-1
		
14-2
		
4-4ב’
		
הגדרות
		
25-1ב’
		
12-1

110
112
62
73
52
31
99
69

		
נספח 1
		
6-8

144
58

מפתח
הענינים
גומה -ראה גם קו המשחק; משחק גומות
בדיקת משטח הגרין תוך משחק בגומה
		
גומות חדשות לתחרות
			
הזוכה בגומה
הכנסת כדור לגומה
		 אי סיום הגומה במשחק חבטות
		
		 עם כדור ששוחק ממשטח הטי
		
החזרת מוט הדגל לגומה
		
ויתור על גומה במשחק גומות
		
כדור תלוי מעל שפת הגומה
מספר גומות בסיבוב מוגדר (הגדרת
			
“סיבוב מוגדר”)
			
נזק לגומה
פרק הזמן המוקצב לסיים משחק בה
		
קביעת תוצאות לגומה
		
תוצאה לא נכונה בגומה
			
תיקו בגומה
				
גורל עיוור
כדור מוסט או נעצר שלא בכוונה על ידי
			
גורם חיצוני
				
גורם חיצוני
		
כדור במנוחה הוזז על ידו
כדור בתנועה נעצר או הוסט על ידו
סייר כדורים קידמי (הגדרת סייר כדורים)
גרין (מדשאת הפאטינג); ראה גם מכשולים;
		
מטרדים לא מעוגנים; מחסומים
אי סיום גומה
			
		 במשחק גומות
			
		 במשחק חבטות
אימונים
		
		 לפני סיבובים או ביניהם
			
		 במהלך סיבוב
			
בדיקת משטח הגרין
גרין לא נכון ,לרבות גרין לאימונים
			
		 הגדרה
			
		 הפרעה על ידי
			
		 הקלה
הצבעה על קו לביצוע חבטת פאט
		
ויתור על חבטה הבאה של יריב
		
טענת תביעה לפני שיורדים מגרין
		
ירידה מגרין לאחר סיום הגומה
				
כדור

   כלל

181

עמוד

		
הגדרות
		
16-1ד’
33-2ב’ ,נספח 1
		
2-1

35
78
146,118
45

		
3-2
15-1 ,1-1
		
נוהג
		
2-4
		
26-2

47
76 ,44
29
46
79

		
הגדרות
		
33-2ב’
 6-7הערה 2
		
3-3ב’
		
6-6ד’
		
2-2
		
הגדרות

41
118
58
48
57
45
41

		
19-1
		
הגדרות
		
18-1
		
19-1
		
הגדרות
		
הגדרות
		
16

84
40
81
84
33
40
78

		
2-4
		
3-2

46
47

		
7-1ב’
		
7-2
		
16-1ד’
הגדרות
		
הגדרות
		
25-3
		
25-3ב’
		
8-2ב’
		
2-4
		
2-5
		
נוהג
		
הגדרות

61
61
78
43
102
102
63
46
46
27
32

182

מפתח

הענינים
גרין (מדשאות הפאטינג) ( -המשך)
		
		 בתנאי קרקע חריגים
			
		 הרמת הכדור
			
		 ניקוי הכדור
		
		 תלוי מעל שפת הגומה
		
מחסום נייח בקרבת גרין
מטרדים לא מעוגנים בו (הגדרות מטרדים)
			
נקבי איוורור
		
נקודת הקלה הקרובה ביותר
קו הפאט
		
		 מיקום נושא הכלים או בן הזוג
		
		 עמידה החוצה את קו הפאט
		 גירוד משטח הגרין לשם בדיקתו
		 נגיעה בקו הפאט		
			
תיקון נזק לגרין
גרין לא נכון			
				
הקלה
נקודת הקלה קרובה ביותר ,הגדרה
דוגמאות לכללים מקומיים
			
אבנים בבונקרים
			
איזור הפלת כדור
איזורים רגישים מבחינת איכות הסביבה
				
אימוץ
		
הגנה על עצים צעירים
			
כדור נעוץ באדמה
			
מחסומים זמניים
		
מחסום נייח בקירבת גרין
			
נקבי איוורור
			
ניקוי הכדור
			
קווי חשמל זמניים
שטח בתיקון ,איסור על משחק ממנו
		
תנוחות מועדפות וכללי חורף
			
תפרי דשא גזום
דורמי
			
הגדרת המונח
			
דשא
דשא מכוסח :ראה הגדרת “שטח בתיקון”
גובל בבונקר או בתוכו ,לא חלק ממכשול
		
ראה הגדרת “בונקר”
		
מכוסח ,הועמד במקום
נגיעה בו
		 באמצעות מחבט בתוך מכשול

   כלל

עמוד

		
25-1ב’
16-1ב’21 ,
16-1ב’22 ,21 ,
		
16-2
		
נספח 1
		
הגדרות
		
נספח 1
24-2ב’25-1 ,ב’

99
93 ,78
93 ,78
79
134 ,126
37
133
96 ,99

		
14-2
		
16-1ה’
		
16-1ד’
		
16-1א’
נוהג16-1 ,ג’
		
הגדרות
		
25-3
		
הגדרות

73
79
79
78
78 ,28
43
102
38

		
נספח 1
		
נספח 1
		
נספח 1
נספח  ,1חלק 2
		
נספח 1
		
נספח 1
		
נספח 1
		
נספח 1
		
נספח 1
		
נספח 1
		
נספח 1
		
נספח 1
		
נספח 1
		
נספח 1

134
139
128
126
130
133
135
134
133
132
138
129
132
134

		
2-1

45

		
הגדרות

34

		
הגדרות
		
13-2

31
71

 13-4הערה

72

מפתח
הענינים

   כלל

דשא ( -המשך)
		
		 תוך מציאת וזיהוי כדור
תפרי דשא גזום ,הקלה על פי כלל מקומי
הגנה מפני יסודות הטבע		
הגרלה מספרית כללית
		
נספח 1
קביעת מקומות במסגרת ההגרלה
הגרלת סדר המפגשים
		
נספח 1
		
הגרלה לצורכי משחק גומות
		
נספח 1
		
לפי טבלה מספרית כללית
הגרלה עיוורת
		
נספח 1
		
הגרלה לצורך משחק גומות
הדמיית עמדת החבטה
			
קביעת נקודת ההקלה הקרובה ביותר
החלטות :ראה גם “ועדה”
		
34-3
		
החלטת הועדה היא סופית
		
34-2
		
החלטת שופט משחק סופית
		
1-4
			
לפי כללי היושר
הנחת הכדור
		
20-3א’
אם הוזז שלא בכוונה		
		
אם הוחלף ,הופל ,או הונח בצורה לא תקנית 20-6
		
20-4
אם הכדור הופל או הונח כדור שבמשחק
		
20-3ד’
אם הכדור לא מגיע למנוחה במקום שהונח
		
20-3ב’
		
אם התנוחה המקורית שונתה
		
20-3ג’
אם לא ניתן לקבוע את מיקום הנקודה
		
20-3א’
			
בנקודה ממנה הוזז
		
6-8ד’
		
הנוהל כאשר המשחק מתחדש
הסעה
חובת הליכה במהלך סיבוב מוגדר ,חלק
		
נספח 1
			
מתנאי התחרות
הפסקת המשחק
		
6-8ג’
הרמת כדור כאשר המשחק הופסק
		
6-8ב’
נוהל כאשר הועדה משהה את המשחק
		
6-8א’
תנאים המאפשרים הפסקת המשחק
6-8ב’ ,נספח 1
		
תנאים המחייבים הפסקה מיידית
			
הרמת כדור  -ראה גם ניקוי הכדור;
נקודת הקלה קרובה ביותר
		
16-1ב’
			
על הגרין
6-8 ,5-3ג’12-2 ,
במרוצת המגרש ,ללא הטלת עונשים
22 ,24-1
						
24-2ב’25-1 ,ב’
						
		
24-1
		
בתוך או על מחסום נייד
		
12-1
		
נספח 1
		
14-2

183

עמוד
68
134
73
149
149
149
149
38
121
121
45
89
91
90
90
89
90
89
59
146
59
59
58
144 ,59
78
59,53
93 ,69
99,95
95

184

מפתח

הענינים

הרמת כדור ( -המשך)
			
בתוך בונקר
						
			
בתוך מכשול מים
						
		
הפרעה על ידי תנאים זמניים
		
כאשר המשך המשחק הופסק
		
כדור שהופל שלא כהלכה
		
לשם זיהוי
			
מהמקום הלא נכון
			
מסייע למשחק
			
מפריע למשחק
		
סימון לפני ביצוע הרמה
עונשים			
						
		
על מנת לקבוע כשירות הכדור
			
השאלת מחבטים
השעיית המשחק
			
החלטת הועדה
			
הנוהל לשחקנים
		
תנאים המכריחים הפסקת משחק
השתהות בלתי מוצדקת  -ראה משחק איטי
				
עונש
התקנים מלאכותיים
		
התקנים מלאכותיים וציוד חריג
ויתור
על החבטה הבאה ,גומה או המפגש כולו
			
ועדה  -ראה גם “תנאים”
אימונים ,הסדרים לגבי		
		
דיווח על משחק בכדור שני
דיווח על תיקון להפרה חמורה בדבר
משחק ממקום לא נכון		
הארכת סיבוב מוגדר לשבירת שיוויון
			
במשחק גומות
הכרעת הועדה
			
		 סופית
		
		 במקרים של תוצאות תיקו
הפסקת/השעיית המשחק על ידי הועדה
		
טבלת חבטות מקדם יתרון
כללים מקומיים המותקנים על ידי הועדה
מבנה שהוכרז חלק בלתי נפרד מהמגרש
			
מניעת משחק איטי

   כלל

עמוד

72 ,69
13-4 ,12-2
24-2ב(25-1 ,)2ב(100,97 )2
72 ,69
13-4 ,12-2
104,103
26-2 ,26-1
131 ,125
		
נספח 1
59
		
6-8ב’
91
		
20-6
69
		
12-2
91
		
20-6
93
		
22-1
94
		
22-2
86
		
20-1
59 ,53
6-8 ,5-3ג’12-2 ,
86 ,80 ,69
18-2א’20-1 ,
53
		
5-3
52
		
4-4א’
		
33-2ד’
		
6-8א’
		
נספח 1

118
59
145

		
6-7

57

		
14-3

73

		
2-4
		
הגדרות
 7-2 ,7-1הערות
		
3-3א’

46
32
62,61
47

		
20-7

92

		
2-3

46

		
34-3
 ,33-6נספח 1
		
6-8ב’
		
33-4
33-8א’ ,נספח 1
33-2א’ הגדרה
 6-7הערה 2

121
147 ,119
59
119
124 ,120
118
58

מפתח
הענינים
ועדה ( -המשך)
מתן הגדרות לגבי
		
		 תחומי ושולי המגרש
		
		 מחסום נייד כמחסום נייח
			
		 שטח אימון
		 מכשולי מים (ומכשולי מים צדדיים)
סיכום תוצאות והחלת מקדם יתרון
			
קביעת זמני זינוק
			
קביעת תנאים
		
תפקידיה העיקריים וסמכויותיה
		
זיהוי כדור -ראה “כדור  -זיהוי”
זמן זינוק
			
אחריות הועדה
		
תנאי המשנה את מידת העונש
			
אחריות שחקן
חבטה  -ראה גם “עמידה”
			
ביטול חבטה
			
בכדור מותנה
			
ויתור על חבטה
בכדור לא נכון
		 משחק גומות לפי כדור הטוב או
			
		 ברבעיות
		
		 במשחק חבטות ברביעיות
			
		 במשחק גומות
			
		 במחשק חבטות
		
כדור ניזוק כתוצאה מחבטה
מהמקום ממנו החבטה הקודמת בוצעה
		
מחוץ לגבולות משטח הטי
סיוע
		 התקנים מלאכותיים ,ציוד חריג ושימוש
			
		 חריג בציוד
			
		 סיוע פיזי
		
פגיעה בכדור יותר מפעם אחת
			
שיקולי בטיחות
חבטת הכדור
			
יותר מפעם אחת
כהלכה			
חבטת עונשין
חומר שהוכן בערמות לשם הסרה
		
ראה הגדרות “שטח בתיקון”
חילוקי דעות
בעניינים שאינם מכוסים על ידי הכללים
			
לגבי תביעות

   כלל

185

עמוד

 ,33-2נספח 1
הגדרות מחסום
		
33-2ג’
		
הגדרות
6-6ד’33-5 ,
33-3 ,6-3
 ,33-1נספח 1
		
33
		
12-2

124,118
38
118
42 ,35
119 ,57
119 ,55
141 ,117
117
69

 ,33-3נספח 1
 6-3הערה ,נספח 1
		
6-3א’

143 ,119
143 ,55
55

		
10-1ג’
		
27-2ב’
		
2-4

65
106
46

		
30-3ג’
		
31-5
		
15-3א’
		
15-3ב’
		
5-3
		
20-5
		
11-4

110
112
76
77
53
91
68

		
14-3
		
14-2
		
14-4
		
נוהג

73
73
74
26

		
14-4
		
14-1
		
   הגדרות

74
73
40

		
הגדרות

34

		
1-4
		
34 ,2-5

45
120 ,46

186

מפתח

הענינים

חלק בלתי נפרד מהמגרש
		
מבנה שהוכרז ככך על ידי הועדה
						
יעוץ
במהלך סיבוב מוגדר		
			
בתחרויות קבוצות
		
הצבעה על כיוון המשחק
ידית ,ראה מחבטים
יריב
		
דיווח ליריב על חבטת עונש
			
כדור מוזז על ידי
			
כדור מוסט על ידי
		
מחזיק במוט הדגל ללא סמכות
		
יתד טי ,כדור נופל או נדחף ממנה
יתד טי -שימוש ביתד טי לא תואם
		
יתד טי לא נחשב ציוד
יתדות המשמשות כדי להגדיר
			
מחוץ לתחום
			
מכשולי מים
			
מכשולי מים צדדיים
			
שטח בתיקון
						
כבוד
בתחרות תקן או סטייבלפורד לפי מקדם
				
יתרון
			
סדר משחק
		
קביעת השחקן בעל הכבוד
כדור
ראה גם תפישת עמדה; כדור מופל; הרמת
כדור; רשימת כדורים תואמים; כדור מוזז;
מחוץ לתחום; הנחת כדור; כדור מותנה;
כדור שני; חבטת כדור
אבוד  -ראה “כדור אבוד”
			
בוץ על הכדור
בלתי שחיק
		 נוהל			
		
		 ניזוק ,לא כשיר למשחק
			
במים ארעיים
בתוך מכשול מים
			
		 במים זורמים
			
		 הקלה
		 שוחק מן ,מגיע למנוחה באותו מכשול
		 שוחק מן ,הופך אבוד או בלתי שחיק
		 מחוץ למכשול

   כלל

עמוד

		
33-2א’
		
הגדרות
		
8-1
		
נספח 1
		
8-2

117 ,39
30
62
146
62

		
9-2
		
18-3
30-2 ,19-3ב’
		
17-2
		
11-3
		
11-1
		
הגדרות

63
80
109 ,85
73
67
67
33

		
הגדרות
		
הגדרות
		
הגדרות
		
הגדרות
		
הגדרות

39
42
35
34
35

		
32-1
		
נוהג
10-1א’10-2 ,א’

114
28
65

		
5-3

53

		
28
		
5-3
		
הגדרות

107
53
32

		
14-6
		
26-1
		
26-2א’
		
26-2א’

75
103
104
104

מפתח
הענינים

   כלל

כדור ( -המשך)
			
בתוך שטח בתיקון
			
		 הוסט או נעצר
		
		 הסרת מטרד לא מעוגן
			
		 הסרת מחסום
		
הוחלף במהלך משחק בגומה
הוכנס לגומה
					
		 הגדרה
		
16-2
		
		 תלוי מעל שפת הגומה
		
5-2
			
הוספת חומר זר
החלפתו
 18הערה 19-1 ,1
		
		 אם לא ניתן להשיג מיידית
24-2ב’ הערה
						
25-1ב’ הערה 2
						
		
15-2
		
		 במהלך המשחק בגומה
		
20-6
			
		 בצורה לא נכונה
		
24-3
		
		 כאשר אבד בתוך מחסום
		
25-1ג’
		 כאשר אבד בתנאי קרקע חריגים
20-4 ,15-2
		 כדור שהוחלף הופך כדור שבמשחק
הכנסת הכדור לגומה
15-1 ,1-1
		
		 עם כדור ששוחק ממשטח הטי
		 הימנעות מלסיים גומה
		
2-4
			 במשחק גומות		
		
3-2
		
			 במשחק חבטות
		
1-2
		
השפעה על תנועת הכדור
זיהוי
		
12-2
		
		 הרמת כדור לשם זיהוי
12-1 ,6-5
			
		 סימון לשם זיהוי
		
12-1
			
חיפוש אחר כדור
		
הגדרות
			
כדור לא נכון
		
15-3
		
		 ביצוע חבטה בכדור לא נכון
		
הגדרות
		 זמן הוקדש למשחק בכדור לא נכון
		
30-3ג’
		
רביעיות  -משחק גומות
		
31-6
		
רביעיות  -משחק חבטות
כדור שני  -כאשר בספק באשר לנוהל:
		
3-3
			
משחק חבטות
		
22-1
			
מסייע למשחק
מפרטים
		
נספח 3
			
		 פירוט המפרטים
		
5-1
			
		 כללי
		
22-2
			
מפריע למשחק
משוחק
		
הגדרות
		
19
		
23-1
		
24-1
		
15-2

187

עמוד
34
84
94
95
76
35
79
53
,84 ,83
101 ,97
76
91
98
101
90 ,76
76 ,44
46
47
44
69
69,56
68
43
76
37
110
112
47
93
162
53
94

188

מפתח

הענינים
כדור ( -המשך)
			
		 כפי שהוא מונח
		 ממקום לא נכון  -משחק גומות
		 ממקום לא נכון  -משחק חבטות
			
		 תוך כדי תנועתו
נגיעה בו
		
		 על ידי השחקן בכוונה תחילה
			
		 על ידי יריב
			
נופל מיתד טי
			
נחבט בו כהלכה
		
זינוק :לא כשיר למשחק
			
ניסיון להשפיע על
				
ניקוי
נעוץ במקום בו נחת
			
		 הקלה
			
		 כלל מקומי
נעצר או הוסט
			
		 במנוחה
			
		 תוך תנועה
			
נשען על מוט הדגל
ראית הכדור כאשר מבצעים חבטה
			
שוחק מקום לא נכון
תנוחות
			
		 אסור לשפר
			
		 שונתה
				
כדור אבוד
			
במחסום
		
במחסומים נייחים זמניים
			
במכשול מים
		
במים ארעיים ,שטח בתיקון ,וכד’
בתנאי קרקע חריגים		
משחק בכדור מותנה		
				
נוהל
שיקולי קצב המשחק		
כדור בלתי שחיק
				
הקלה
		
כדור ניזוק ,לא כשיר למשחק
		
כדור מזוז  -ראה גם הרמת כדור
במהלך תיקון פקק גומה או שקע כדור
		
כאשר לא ניתן להשגה מיידית
		
לאחר נגיעה במטרד לא מעוגן
		
לאחר תפישת עמדת חבטה

   כלל

עמוד

		
13-1
		
20-7ב’
		
20-7ג’
14-6 ,14-5

70
92
92
75

		
18-2א’
		
18-3
		
11-3
		
14-1
		
5-3
		
1-2
		
21

82
82
67
73
53
44
93

		
25-2
 ,25-2נספח 1

102
133 ,125

		
18
		
19
		
17-4
		
12-1
		
20-7

83
86
81
68
92

		
13-2
		
20-3ב’
		
הגדרות
		
24-3
		
נספח 1
		
26-1
		
25-1ג’
		
25-1ג’
		
27-2
		
27-1
		
נוהל

71
89
37
98
135
103
101
101
106
105
27

		
28
		
5-3
		
הגדרות
		
16-1ג’
 18הערה 1
		
23-1
		
18-2ב’

107
53
38
78
83
94
82

מפתח
הענינים
כדור מזוז ( -המשך)
		
משחק בכדור שבתנועה
			
על ידי גורם חיצוני
על ידי יריב
		
		 במהלך חיפוש אחר כדור
		
		 במשחק גומות משולש
		 שלא במהלך חיפוש אחר כדור
			
על ידי כדור אחר
על ידי עמית
על ידי השחקן
			
		 בכוונה תחילה
		
		 במהלך חיפוש אחר כדור
						
		
		 לאחר נגיעה המטרד לא מעוגן
		
		 לאחר תפישת עמדת חבטה
			
		 שלא בכוונה
			
		 תוך כדי מדידה
תוך כדי הסרת-
			
		 מחסום נייד
			
		 מטרד לא מעוגן
			
		 סמן כדור
תוך כדי חיפוש
		
		 במים בתוך מכשול מים
		
		 לכדור בתנאי קרקע חריגים
		
		 לכדור מכוסה בתוך מכשול
		
כדור לא נכון
חבטות בכדור לר נכון
			
		 במשחק גומות
			
		 במשחק חבטות
זמן שהוקדש למשחק בכדור לא נכון-
הגדרות כדור אבוד
רביעיות
			
		 במשחק גומות
			
		 במשחק חבטות
כדור מופל  -ראה גם “במרוצת המגרש”
			
איזורי הפלת כדור
			
שבמשחק
			
הפלה מחדש
		
הרמת כדור שהופל שלא כהלכה
השחקן הוק שחייב להפיל את הכדור
משחק בכדור שהופל במקום לא נכון

   כלל

189

עמוד

		
14-5
		
18-1

75
81

		
18-3א’
		
30-2א’
		
18-3ב’
		
18-5

82
109
83
83

18-2 ,1-2א’
		
18-2א’
18-3א’18-4 ,
		
23-1
		
18-2ב’
		
18-2ב’
		
18-6

82 ,44
83 ,82
94
82
82
83

		
24-1
		
23-1
20-3 ,20-1א’

95
94
89 ,86

14-6 ,12-1
		
12-1
		
12-1
		
הגדרות

75 ,68
68
68
43

		
15-3א’
		
15-3ב’
		
הגדרות

76
77
37

		
30-3ג’
		
31-6

110
112

		
נספח 1
		
20-4
		
20-2ג’
		
20-6
		
20-2א’
		
20-7

139 ,126
90
88
91
87
91

190

מפתח

הענינים
כדור מופל ( -המשך)
מתגלגל
		 אל מחוץ לתחום ,לתוך מכשול ,קרוב
		 יותר לגומה וכד’
		 למקום שיש בו הפרעה מאותם תנאים
		 שמהם התקבלה הקלה
		
נוגע בשחקן או בציודו
		
קרוב לנקודה ספציפית
כדור מותנה			
באילו מקרים מותר לשחק כדור מותנה
הופך כדור שבמשחק (הגדרות כדור אבוד)
כלל מקומי מותיר כדור מותנה במקרה
		
שמדובר במכשול מים
				
ננטש
			
שיקולי קצב משחק
ששוחק לא לפי התור :משטח הטי
כדור ניזוק
			
לא כשיר למשחק
כדור נעוץ באדמה
			
כלל מקומי
				
הקלה
			
כדור שבמשחק
כדור מוחלף הופך כדור שבמשחק
כדור מותנה הופך כדור שבמשחק
כדור שני
		
ממשטח הטי :סדר המשחק
קביעת התוצאה לגומה בה שוחק
כללי היושר
הכרעת חילוקי דעות		
כללי חורף
		
החלטת הועדה בנושא
		
כללים  -ראה גם “עונשים”
אחריות השחקן להיות בקי בכללים
			
הסמכה לשנות
הפרה ,עונש כללי
			
		 במשחק גומות
			
		 במשחק חבטות
ויתור על
		
		 הסכם לוותר עחיהם אסור
		
		 החלטת הועדה בנושא
			
כללים מקומיים
כפי שחלים במשחק גומות לפי הכדור הטוב
		
(בסט בל) ,בשלשות וברביעיות

   כלל

עמוד

		
20-2ג’

88

		
20-2ג’

88

		
20-2א’
		
20-2ב’
		
הגדרות
		
27-2
		
27-2ב’

87
87
40
106
107 ,37

		
נספח 1
		
27-2ג’
		
נוהג
		
10-3

126 ,124
107
27
66

		
5-3

53

		
נספח 1
		
25-2
		
הגדרות
		
20-4
		
27-2ב’

131 ,125
102
30
90
107

		
10-3
		
3-3ב’

66
48

		
1-4

45

		
נספח 1
		
הגדרות
		
6-1
		
נספח 1

132 ,125
41
55
124

		
2-6
		
3-5

47
48

		
1-3
		
33-1
 ,33-8נספח 1

45
117
124 ,120

		
30-1

109

מפתח
הענינים
כללים ( -המשך)
נקודות שאין מכוסות		
סירוב לקיים אחר הכללים ,משחק חבטות
כללים מקומיים  -ראה דוגמאות לכללים
מקומיים
			
אחריות הועדה
			
איזורי הפלה
		
התקנים למדידת מרחקים
			
ויתור על עונש
		
נוגדים את חוקי וכללי הגולף
קביעת איסור על
		 משחק מאיזורים רגישים מבחינת
		 איכות הסביבה (הגדרת שטח
		
		 בתיקון ,הגדרת מכשול מים)
		 משחק משטח בתיקון  -הגדרות
שלילת הקלה מהפרעה לעמידה רגילה
		
		 כתוצאה מתנאי קרקע חריגים
		 תנוחות מועדפות ו”כללי חורף”
		
מגרש  -ראה גם שטח בתיקון
		
הגדרות תחומי ושולי המגרש
			
עדיפות מגרש
מדידה
			
התקן מלאכותי
			
כדור מזוז תוך כדי
מדשאה :ראה “הגרין”
				
מוט הדגל
		
החזקתו לא מוסמכת
			
החזרתו לתוך גומה
			
כדור נשען על
			
כדור פוגע בו
		
מוחזק ,מוסר או מוחזק באוויר
				
מחבטים
				
אורך
		
אין לשנות את תכונות המשחק
			
אפשרות כיוונון
			
בלאי ושינוי
דוגמאות שהוגשו או יוגשו לR&A-
			
הוכרז שלא במשחק
		
החלפה במהלך סיבוב
השאלה או אפשרות להתחלק בשימוש
ידית המחבט
		 אמצעי מלאכותי לסייע באחיזה

   כלל

191

עמוד

		
1-4
		
3-4
 ,33-8נספח 1

45
48
126 ,120

33-8א’ ,נספח 1
		
נספח 1
		
נספח 1
		
33-8ב’
		
33-8

124 ,120
139 ,126
140
120
120

		
נספח 1
		
נספח 1

128 ,124
128 ,124

		
25-1א’
		
נספח 1
		
הגדרות
		
33-2א’
		
נוהג

99
132 ,125
32
117
28

14-3א’ ,נספח 1
		
18-6

140 ,73
83

		
הגדרות
		
17-2
		
נוהג
		
17-4
		
17-3
		
17-1

33
80
29
81
80
79

		
נספח 2
		
4-2
		
נספח 2
		
4-1ב’
		
4
		
4-4ג’
		
4-3א’
		
4-4ב’

151
50
151
49
49
52
50
52

		
14-3ב’

73

192

מפתח

הענינים
מחבטים ( -המשך)
כמות מרבית מותרת		
			
לא כשיר למשחק
				
מוט
מחבט ניזוק
		
		 במהלך הרגיל של משחק
		
		 לפני תחילת הסיבוב
		 שלא במהלך הרגיל של המשחק
נגיעה בקרקע
			
		 אסור במכשול
		
		 בצורה קלה בלבד
עונשים
			
		 הוספת חומר זר
		
		 מחבטים לא תואמים
			
		 מחבטים עודפים
		
		 תכונות המשחק שונו
			
עיצוב ומפרט
רשימת ראשי מחבט פתיחה תואמים
		
שימוש משותף על ידי חברי צד
		
מחוץ לתחום  -ראה גם מחסומים
		
החלטת הועדה בנושא
כדור מופל מתגלגל אל מחוץ לתחום
משחק בכדור מותנה		
				
נוהל
עמידה מחוץ לתחום (הגדרת מחוץ לתחום)
עצמים המגדירים מחוץ לתחום
			
		 קבועים
		 לא נחשבים מחסומים (הגדרת מחסומים)
מחסומים  -ראה גם מכשולים; מטרדים לא
מעוגנים; מחוץ לתחום
		
החלטת הועדה בנושא
הסרתו			
		
כדור אבד בתחום מחסום
כדור בתחום מחסום מוזז במהלך חיפוש
כלל מקומי
			
אבנים בבונקרים
			
איזורי הפלה
		
כבלי וחוטי חשמל זמניים
			
מחסום נייח זמני
		
מחסום נייח בקרבת גרין
מפריע לקו המשחק ,עמידה חוצה את הקו
				
הפאט

   כלל

עמוד

		
4-4
		
4-3
		
נספח 2

52
50
154

		
4-3א’
		
4-3ג’
		
4-3ב’

50
51
51

		
13-4
		
13-2

72
71

		
4-2ב’
		
4-1
		
4-4
		
4-2אי
		
נספח 2
		
נספח 1
		
4-4ב’
		
הגדרות
		
נספח 1
		
20-2ג’
		
27-1
		
27-1
		
הגדרות

50
49
52
50
151
141
52
39
124
88
106
105
39

		
13-2
		
הגדרות

71
38

		
נספח 1
		
24-2
		
24-3
		
12-1

125
96 ,95
98
68

		
נספח 1
		
נספח 1
		
נספח 1
		
נספח 1
		
נספח 1
24-2 ,24-1א’,
		
נספח 1

134 ,125
139 ,126
134 ,126
134 ,126
134 ,126
95
96 ,125

מפתח
הענינים

   כלל

מחסומים ( -המשך)
		
מרחב התנופה העתידית
				
			
נגיעה בו
				
ניידים
				
נייחים
מטרדים לא מעוגנים  -ראה גם “מכשולים”,
“מחסומים” הגדרות 37
		
נספח 1
		
אבנים בבונקרים ,כלל מקומי
הסרתם
		
16-1א’
בקו הפאט תוך כדי תפישת עמדה
		
13-4
			
בתוך מכשול
		
23-1
		
כאשר הכדור בתנועה
		
23-1
				
הקלה
		
הגדרות
		
טל אינו נחשב מטרד לא מעוגן
		
23-1
		
כדור זז לאחר נגיעה בהם
		
הגדרות
מים ארעיים  -הגדרת מים ארעיים
		
הגדרות
על הגרין  -הגדרת מטרד לא מעוגן
מידע לגבי מספר חבטות ששוחקו
		
9-1
			
באופן כללי
		
9-2
			
במשחק גומות
		
9-3
			
במשחק חבטות
מידע מוטעה
		
9-2
לגבי מספר חבטות ששוחקו במשחק גומות
34-1 ,5-2
מבטל את הגבלת הזמן להגשת תביעה
		
הגדרות
מים ארעיים			
		
25-1
			
הפרעה על ידי
		
הגדרות
		
מכשולים  -ראה גם “מחסומים”
		
הגדרות
			
בונקרים  -הגדרה
		
7-2
		
איסור על אימונים מבונקר
		
13-4
		
בדיקת תנאים בתוך בונקר
		
13-4
		
הנחת מחבטים בתוך
		
12-2
		
זיהוי כדור בתוך בונקר
		
20-5
חבטה קודמת שוחקת מבונקר
		
15-3
חבטות בבונקר עם כדור לא נכון
		
12-1
חיפוש אחר כדור מכוסה בתוך
		
13-4
נגיעה באדמה או מים
		
13-4
		
קרקוע מחבט בתוכו
כדור בתוך
כדור ששוחק ממכשול מגיע למנוחה
 ,13-4חריגה 3
			
במכשול אחר
המתגלגל לתוך ,קרוב יותר לגומה ,וכד’ -

24-2 ,24-1א’,
		
נספח 1
 13הערה
		
24-1
 ,24-2נספח 1

193

עמוד
96 ,95
125
72
95
126 ,96
134 ,125
77
72
94
94
37
94
32
37
63
63
64
63
120 ,46
32
99
38
31
61
72
72
69
91
76
68
72
72
72

194

מפתח

הענינים
מכשולים ( -המשך)
		
האם צריך להפילו מחדש
שהורם ,מותר להפיל או להניח חזרה
		
בתוך אותו מכשול
			
מכשולי מים
		
חיטוט בתוך חיפוש אחר כדור
כדור בתוך ,הקלה
		
איזורי הפלה ,כלל מקומי
		
אסור בתוך מחסום נייח
אסור בתוך תנאי קרקע חריגים
			
ברירות
		
כדור מותנה ,כלל מקומי
		
כדור שזז בתוכו שוחק
כדור ששוחק ממנו אבד או בלתי
		
שחיק מחוץ למכשול
כדור ששוחק ממנו מגיע למנוחה
באותו מכשול		
			
מים ארעיים
		
מכשול מים צדדי  -הגדרה
מכשולי מים  -ראה במסגרת “מכשולים”
			
מכשול מים צדדי
		
החלטת הועדה בנושא
				
הקלה
מנהל תחזוקת המגרש (גנן ראשי)
דינו של בור שנחפר על ידו
		
ראה הגדרת “שטח בתיקון”
מפגש  -ראה גם “צדדים”		
				
הזוכה
			
ויתור על
			
מפגשים משולשים
		
כדור במנוחה מוזז על יריב
כדור הוסט או נעצר שלא בכוונה על ידי יריב
מקדם יתרון (הנדיקפ)
			
חובותיו של החשקן
		
טבלת חבטות מקדום יתרון
		
יישומו ,אחריות הועדה
		
מוטעה  -משחק גומות
משחק לפי מקדם יתרון לא נכון
		
ביודעין במשחק חבטות
			
משחק גומות
			
משחק חבטות
מקום לא נכון
הרמת כדור שהופל או הונח במקום לא נכון
כדור ששוחק מן

   כלל

עמוד

		
20-2ג’

88

		
13-4
הגדרות
		
12-1

72
68

		
נספח 1
		
24-2
		
25-1
		
26-1
		
נספח 1
		
14-6

139 ,126
97
101
103
126
75

 26-2ב’

104

		
26-2א’
		
הגדרות
		
הגדרות
		
הגדרות
		
הגדרות
		
נספח 1
		
26-1

104
32
35
35
35
124
103

		
הגדרות
		
הגדרות
		
2-3
		
2-4
		
הגדרות
		
30-2א’
		
30-2ב’

34
41
46
46
33
109
109

		
6-2
		
33-4
		
33-5
		
6-2א’

55
119
119
55

		
134ב’
		
6-2א’
		
6-2ב’

120
55
55

		
20-6

91

מפתח
הענינים
מקום לא נכון ( -המשך)
			
במשחק גומות
			
במשחק חבטות
			
כללית
מרחק
		
הערכת או מדידת מרחק
התקנים למדידת מרחקים  -כלל מקומי
משחק איטי
משחק חבטות ,תנאי הממתיק את העונש
עונשים			
משחק גומות  -ראה גם משחק גומות
ברביעיות; עונשים; תוצאות
אימונים
		
לפני או בין סיבובים
			
במהלך סיבוב
הגרלה			
הזוכה
			
בגומה
			
במפגש
		
הפסקת המשחק לפי הסכם
		
החזקת מוט הדגל לא מוסמכת
ויתור על חבטה הבאה ,הגומה או המפגש
		
חבטה בכדור לא נכון
חבטה מנקודה מחוץ למשטח הטי
		
חישוב גומות  -מצב המפגש
		
כדור הוזז על ידי השחק
כדור הוזז על ידי יריב
		
במהלך חיפוש אחר כדור
שלא במהלך חיפוש אחר כדור
		
כדור ששוחק ממקום לא נכון
מידע באשר למספר החבטות ששוחקו
מידע מוטעה על מספר החבטות ששוחקו
		
מקדם יתרון (הנדיקפ)
			
משחק איטי
			
סדר המשחק
				
עונשים
			
דיווח ליריב
		
הגבלת זמן להטלת עונש
הסכמה לוותר על כללי המשחק
			
עונש כללי

   כלל

195

עמוד

		
20-7ב’
		
20-7ג’
		
20-7א’

92
92
91

		
14-3
		
נספח 1

73
140

 ,6 - 7הערה 2
		
6- 7

58
57

		
7-1א’
		
7-2
		
נספח 1

60
61
148

		
2-1
		
2-3
		
6-8א’
		
17-2
		
2-4
		
15-3
		
11-4א’
		
2-1
		
18-2

45
46
58
80
46
76
68
45
82

		
18-3א’
		
18-3ב’
		
20-7ב’
		
9-2
		
9-2
		
6-2א’
		
6-7
10-1א’29-2 ,
		
30-3ג’

82
83
92
63
63
55
57
109 ,65
110

		
9-2
		
34-1א’
		
1-3
		
2-6

64
120
45
47

196

מפתח

הענינים
משחק גומות ( -המשך)
			
תביעות
			
קצב המשחק
			
שבירת שיוויון
		
שילוב עם משחק חבטות אסור
			
תביעות
			
תיקו בגומה
משחק גומות לפי רבעיות ו”הכדור הטוב”
			
בן-זוג נעדר
העונשים במשחקים כאלה
			
חלים לגבי צד
			
פסילת צד
		
השפעת עונשים אחרים
		
 14מחבטים לכל היותר
		
סדר המשחק בין בני-זוג
משחק הגולף
				
הגדרה
משחק חבטות  -ראה גם משחק חבטות
ברבעיות; עונשים; תוצאות
			
אי סיום גומה
איסור על שילוב עם משחק גומות
			
גומות חדשות
				
הזוכה
		
הסכמה לשחק לא לפי התור
		
חבטות בכדור לא נכון
			
כדור שני שוחק
		
כדור ששוחק ממקום לא נכון
כדור ששוחק מנקודה מחוץ למשטח הטי
מידע לגבי מספר חבטות ששוחקו
			
מקדם יתרון
		
משחק איטי ,שינוי מידת העונש
משחק לא לפי התור		
		
סדר המשחק
				
		
סירוב לקיים אחר כלל
ספקות באשר לנוהל  -במשחק חבטות
עונשים
			
דיווח לרשם
		
הגבלת זמן להטלתו
הסכמה לוותר על כללי המשחק
			
עונש כללי

   כלל

עמוד

		
2-5
		
נוהג
 ,2-3נספח 1
		
33-1
		
2-5
		
2-2
		
הגדרות
		
30-3א’

46
27
147 ,46
117
46
45
33
110

		
30-3ד’
		
30-3ה’
		
30-3ו’
		
30-2ב’
		
30-3ג’

110
111
111
110
110

		
1-1

44

		
3-2
		
33-1
33-2ב’ ,נספח 1
		
3-1
		
10-2ג’
		
15-3ב’
		
3-3
		
20-7ג’
		
11-4ב’
		
9-3
		
6-2ב’
		
6-7
		
10-2ג’
10-2א’10-2 ,ג’
		
29-3
		
3-4
		
3-3

47
117
146 ,118
47
66
77
47
85
60
64
55
57
66
66 ,65
109
48
47

		
9-3
		
34-1ב’
		
1-3
		
3-5

64
120
45
48

מפתח
הענינים

   כלל

משחק חבטות ( -המשך)
שיבוץ לקבוצות משחק
		
6-3ב’
		
שינוי שיבוץ לקבוצות משחק
		
33-3
			
על הועדה לארגן
		
    הגדרות
משחק חבטות ברביעיות
		
31-2
			
בן-זוג נעדר
העונשים במשחקים כאלה
		
31-7
			
עונשי פסילה
		
31-8
		
השפעת עונשים אחרים
		
31-5
		
סדר המשחק בין בני זוג
6-6ד’31-3 ,
			
רישום התוצאות
		
31-7
				
משטח הטי  -ראה גם “הכבוד” הגדרות 42
אימונים על או קרוב ל-
		
7-2
			
במהלך סיבוב
		
7-1ב’
		
לפני או בין סיבובים
		
11-1
		
הגבהת כדור על יתד טי
		
13-2
			
הסרת טל או מים
		
20-5א’
		
חבטה קודמת שוחקה ממנו
		
טענת תביעה לפני משחק ממשטח הטי הבא 2-5
		
13-2
יצירת או הסרת חריגות במפלס משטח הטי
		
10-3
		
כדור מותנה או שני ששוחק ממנו
		
נוהג
		
מניעת נזק למשטח הטי
		
11-4
		
משחק מנקודה מוץ לגבולתיו
		
11-5
			
משטח טי לא נכון
סדר המשחק
10-22א’
			
משחק גומות
		
10-2
			
משטח חבטות
		
29-1
שלשות שני כדורים ורביעיות שני כדורים
		
15-1
סיום גומה עם הכדור ששוחק ממשטח הטי
		
11-1
עמידה מחוץ לגבולותיו לשם משחק ממנו
		
הגדרות
				
משקיף
		
הגדרות
מהווה גורם חיצוני (הגדרת גורם חיצוני)
		
הגדרות
מתחרה  -ראה גם עמית		
		
6-6
		
אחריות לרישום תוצאות
נגיעה בכדור  -ראה “כדור”
		
הגדרות
		
נושא כלים  -ראה גם “ציוד”
		
נספח 1
איסור או הגבלה על העסקת נושא כלים
		
30-3ד’
הפרה במהלך משחק גומות  -רביעית
		
31-6
הפרה במהלך שמחק חבטות  -רביעית
		
6-1
			
הפרת כלל על ידי
18-3 ,18-2
		
כדור הוזז על ידי נושא כלים
		
18-4
				

197

עמוד

55
119
34
112
113
114
112
113 ,57
113
61
61
67
71
91
46
71
66
28
68
68
65
65
108
76
67
39
39
32
56
31
143
110
113
55
83 ,82

198

מפתח

הענינים
נושא כלים ( -המשך)
			
מחזיק במוט הדגל
		
מיקומו במהלך ביצוע חבטה
		
רק אחד לכל שחקן בכל זמן נתון
ניקוי כדור
בעת חידוש המשחק		
כאשר מקבלים הקלה מן
איזור רגיש מבחינת איכות הסביבה
			
כדור בלתי שחיק
			
מחסום זמני
			
מחסום נייד
			
מחסום נייח
			
מכשול מים
		
תנאי קרקע חריגים
		
כלל מקומי המתיר זאת
		
מתי אסור ומתי מותר
			
על הגרין
		
תנאים זמניים במגרש ,הקלה
נעצי נעלי גולף
		
תיקון נזק שנגרם על ידי
נעצים  -ראה נעצי נעלי גולף
נקבי איוורור
			
כלל מקומי
נקודת הקלה קרובה ביותר
			
במרוצת המגרש
			
בתוך בונקר
		
נקודת יחוס לשם הפלה מחדש
			
על הגרין
סדר המשחק
הכבוד בתחרויות תקן וסטייבלפורד לפי
מקדם יתרון
		
התחשבות לשחקנים אחרים
כאשר משוחק שלא כפי שהוא מונח
				
כדור מותנה או שני משוחק ממשטח הטי
			
משחק גומות
משחק גומות לפי “כדור הטוב” וברביעיות
			
משחק חבטות
סיבוב מוגדר
הארכת סיבוב מוגדר לשבירת שוויון
הליכה מהלכו  -חלק מתנאי התחרות
		
כמות מרבית מותרת

   כלל

עמוד

		
17
		
14-2
		
6-4

79
73
56

		
6-8ד’

59

		
נספח 1
		
28
		
נספח 1
		
24-1
		
24-2
		
26-1
		
25-1
		
נספח 1
		
21
16-1ב’22 ,21 ,
		
נספח 1

125
107
126
95
96
103
99
132
93
93 ,78
131 ,125

		
נוהג

28

		
נספח 1
		
    הגדרות
24-2ב’25-1 ,ב’
24-2ב’25-1 ,ב’
20-2ג’()7
24-2ב’25-1 ,ב’

133
38
99 ,96
99 ,96
88
99 ,96

		
32-1

114

		
נוהג
 10-2הערה,
 10-2הערה
		
10-3
		
10-1
		
30-3ג’
		
10-2
		
    הגדרות
		
2-3
		
נספח 1
		
4-4א’

27
66 ,65
66
65
110
65
41
46
146
52

מפתח
הענינים
סיבוב מוגדר ( -המשך)
		
שינוי תכונות המשחק שלהם
		
שניזוקו במהלך סיבוב מוגדר
סיוע
				
עונש
סיוע פיזי
סייר כדורים קידמי
			
נחשב גורם חיצוני
סמן-כדור
הוזז
		
לאחר נגיעה במטרד לא מעוגן
			
שלא בכוונה
תוך כדי החזרת הכדור למקומו
		
תוך כדי הרמת הכדור
תוך כדי תיקון פקקי גומה או שקעי
נחיתה
סמני משטח הטי
			
דינם
ספק באשר לנוהל
			
משחק גומות
			
משחק חבטות
		
עגלת גולף (מכוניות) :ראה “ציוד”
תנאי תחרות האוסרים על שימוש בהן
			
תקנות מקומיות
עונשים
		
דיווח ליריב או לרשם
הגבלת הזמן להטלת העונש
			
במשחק גומות
			
במחשק חבטות
מבוטל כשסיבוב מבוטל במשחק חבטות
נמחל
		
על ידי הסכם לוותר על
על פי כלל מקומי		
עונש כללי
			
במשחק גומות
			
במשחק חבטות
עונש פסילה :ויתור על ,שיוני או הטלה
עיכוב בלתי מוצדק  -ראה משחק איטי
			
עמידה  -ראה גם חבטה
			
אסור לשחקן לבנות
הפרעה על ידי
		
תנאי קרקע חריגים

   כלל

עמוד

		
4-2א’
		
4-3

50
50

		
14-2
		
    14-2
		
    הגדרות
		
הגדרות

73
73
33
39

		
23-1
		
20-1
		
20-3א’
		
20-1
		
16-2ג’

94
86
89
86
78

		
11-2

67

		
2-5
		
3-3
		
הגדרות
		
נספח 1
		
נהוג

46
47
26
146
29

9-3 ,9-2

48

		
34-1א’
		
34-1ב’
		
33-2ד’

120
120
118

		
1-3
		
33-8ב’

45
120

		
2-6
		
3-5
		
33-7
		
6-7
		
הגדרות
		
13-3

47
48
120
58
41
71

		
25-1א’

99

199

200

מפתח

הענינים
עמידה ( -המשך)
			
מחסום נייח
		
חוצה או נוגעת בקו הפאט
כדי למנוע הפרעה על ידי סמני הטי
כלל מקומי השולל הקלה מהפרעה על ידי
		
לתפוש כהלכה ובאופן הוגן
		
מחוץ לגבולות משטח הטי
מחוץ לתחום כדי לשחק כדור שבתחום
עמידה לא שגרתית ,הפרעה על ידי
			
מחסום נייח
		
תנאי קרקע חריגים
				
עמית
			
בדיקת הכדור
			
זיהוי הכדור
חולק על טענה כי כדור לא כשיר למשחק
כדור בתנועה מוסט על ידי או פוגע בו
			
כדור מוזז על ידי
		
מוט דגל מוחזק על ידי
			
ספק באשר לנוהל
עצים חדשים
		
הגנה על עצים צעירים
עצמים מלאכותיים
			
הגדרת מחסומים
התקנים למדידת מרחקים  -כלל מקומי
פיסות דשא
			
החזרת פיסות דשא
		
תיקון חורים של פיסות דשא
פסילה  -ראה “עונשים”
פקקי גומה
			
תיקונים
		
צדדים  -ראה גם “מפגשים”
ייצוג של צד
משחק גומות לפי “כדור טוב” וברביעיות
		
משחק חבטות ברביעיות
סדר משחק
		
הכבוד במשטח הטי
משחק גומות לפי “כדור הטוב” וברביעיות
עונש 14 ,מחבטים לכל היותר
משחק גומות לפי “כדור הטוב” וברביעיות
		
משחק חבטות ברביעיות
פסילת צד
במשחק גומות לפי כדור הטוב או רביעיות
		
במשחק חבטות ברביעיות

   כלל

עמוד

		
24-2א’
		
16-1ה’
		
11-2
		
25-1א’
		
13-2
		
11-1
		
הגדרות

96
78
60
99
71
67
39

24-2ב’ חריגה
25-1ב’ חריגה
		
הגדרות
		
5-3
		
12-2
 5-3הערה
		
19-4
		
18-4
		
17
		
3-3א’

97
100
33
53
69
54
86
84
79
47

		
נספח 1

125

		
הגדרות
		
נספח 1

38
140

		
13-2
		
נוהג

71
28

		
16-1ג’
		
הגדרות

78
41

		
30-3א’
		
31-2

110
112

		
10-1א’
		
31-5

65
112

		
30-3ב’
		
31-6

110
113

		
30-3ה’
		
31-7

111
113

מפתח

201

הענינים

   כלל

			
ציוד; ראה גם כדור
התקנים מלאכותיים ,ציוד חריג ושימוש בו
		
זז כאשר הכדור בתנועה
כאשר משתמשים בו באופן מסורתי
כאשר שניים מתחלקים בעגלת גולף
		
כדור הוזז על ידי ציוד
				
כדור פוגע בציוד של מחזיק מוט הדגל
		
להקל על מצב רפואי
		
רשימת כדורים תואמים
רשימת ראשי מחבטי פתיחה תואמים
צ’יפינג
		
אימונים לפני התחלת סיבוב
		
אימונים במשך סיבוב
		
קו המשחק  -ראה גם “קו הפאט”
			
הצבעה על
			
על הגרין
		
במקום אחר שאינו על הגרין
			
חציית קו המשחק
חציית קו המשחק והפרעה לו ,כלל מקומי
על ידי מחסומים נייחים קרוב לגרין
		
על ידי מחסומים נייחים זמניים
מיקום נושא כלים של השחקן או בן הזוג
				
שיפורו
קווים המשמשים כדי להגדיר
			
מחוץ לתחום
			
מכשולי מים
			
מכשולי מים צדדיים
			
שטח בתיקון
קבוצות משחק ,ראה גם משחק חבטות
הזמנת אחרים לעבור כאשר מחפשים כדור
			
עדיפות במגרש
		
קו הפאט :ראה “קו המשחק”:
		
הסרת מטרדים לא מעוגנים
הצבעה על קו לצורך ביצוע חבטת פאט
מיקום נושא כלים או בן-זוגו של השחקן
			
נגיעה בקו הפאט
עמידה על או כחוצה את קו הפאט
תיקון פקקי גומות ,שקעי כדורים וכד’
קצב המשחק
			
מניעת משחק איטי
				
		
תוך חיפוש אחר כדור

		
הגדרות
		
14-3
		
24-1
 14-3חריגה 2
		
הגדרות
18-2א’,18-3 ,
18-4
		
17-3ב’
 14-3חריגה 1
		
נספח 1
		
נספח 1

81
74
142
141

		
7-1ב’
		
7-2
		
הגדרות

61
61
36

		
8-2ב’
		
8-2א’
24-2א’25-1 ,א’

63
62
99 ,96

		
נספח 1
		
נספח 1
		
14-2
		
13-2

134 ,126
135 ,126
73
71

		
הגדרות
		
הגדרות
		
הגדרות
		
הגדרות
		
הגדרות
		
נוהג
		
נוהג
		
הגדרות
		
16-1א’
		
8-2ב’
		
14-2
		
16-1א’
		
16-1ה’
		
16-1ג’

39
42
35
34

 6-7הערה ,2
נספח 1
		
נוהג

עמוד
32
73
95
74
33
83 ,82

28
28
36
77
63
73
77
78
78
144 ,59
27

202

הענינים

מפתח
   כלל
		
הגדרות
		
29-2
		
29-3
		
29-1

			
רביעיות שני כדורים
			
משחק גומות
			
משחק חבטות
			
סדר המשחק
רושם תוצאות  -ראה רשם
		
הגדרות
			
אינה “גורם חיצוני”
נספח 1
		
רשימת כדורי גולף תואמים
 5-1נספח 1
			
תנאי תחרות
נספח 1
רשימת ראשי מחבטי פתיחה תואמים
 ,4-1נספח 1
			
תנאי תחרות
		
הגדרות
				
רשם
		
5-3
			
בדיקת הכדור
		
הגדרות
		
גורם חיצוני  -הגדרת גורם חיצוני
		
9-3
		
דיווח לרשם על עונשים צפויים
		
12-2
			
זיהוי הכדור
		
5-3
חולק על טענה שכדור לא כשיר למשחק
רישום תוצאות
		
6-6א’
			
במשחק חבטות
		
31-3
		
במשחק חבטות ברבעיות
		
32-1ב’
		
בתחרות סטייבלפורד
		
32-1א’
			
בתחרות תקן
		
3-3א’
			
ספק באשר לנוהל
שיוויון  -ראה תוצאות תיקו
		
33-6
			
אחריות הועדה
		
הארכת סיבוב מוגדר לשבור תיקו במשחק גומות 2-3
		
נספח 1
			
המלצות; ברירות
		
הגדרות
			
שופט משחק
		
הגדרות
גורם חיצוני  -הגדרות גורם חיצוני
		
33-1
		
הגבלת תפקידיו על ידי הועדה
		
34-2
			
החלטתו סופית
שחקן
12-2 ,6-5
		
אחריות לשחק את הכדור הנכון
		
5-3
			
בדיקת הכדור
		
נוהג
		
התחשבות בשחקנים אחרים
		
12-2
			
זיהוי הכדור
		
2-5
			
טענת תביעה
כדור הוזז על ידו
18-2 ,1-2א’
			
בכוונה תחילה
		
23-1
		
לאחר נגיעה במטרד לא מעוגן
		
18-2ב’
		
לאחר תפישת עמדת חבטה
		
18-2א’
			
שלא בכוונה

עמוד
34
110
112
110
40
142 ,53
141 ,49
38
53
40
64
69
53
56
112
115
114
47
119
46
147
40
40
117
121
69 ,56
53
27
69
46
82 ,44
94
82
82

מפתח
הענינים

   כלל

שטח אימונים
		
33-2ג’
		
החלטת הועדה בנושא
		
הגדרות
שטח בתיקון			
		
הגדרות
דינו של חומר שנאסף לשם סילוק
		
25-1
			
הקלה מן
		
12-1
		
כדור בתוך מוזז במהלך חיפוש
		
נספח 1
		
כלל מקומי ,איזורי הפלה
		
33-2א’
			
מוגדר על ידי הועדה
		
נספח 1
		
מותר לועדה לאסור משחק ממנו
			
שיבוץ לקבוצות משחק  -ראה משחק חבטות
שלשות שני כדורים ורבעיות שני כדורים
		
29-1
			
         סדר המשחק
תביעות
משחק גומות
		
2-5
		
ספקות או חילוקי דעות
		
34-1א’
			
תביעות ועונשים
		
34-1ב’
		
משחק חבטות ,תביעות ועונשים
תוצאה לא נכונה
		
6-6ד’
		
תוצאה לא נכונה לגומה מסויימת
תוצאות משחק
		
33-5
			
אחריות הועדה
6-6א’,31-3 ,
			
אחריות הרשם
		
32-1ב’
				
6-6ב’6-6 ,ד’,
			
אחריות השחקן
31-3
				
		
6-6ג’
אסור לשנות תוצאות משחק אחרי שהוגשו
		
31-3
		
משחק חבטות ברביעיות
		
3-3ב’
קביעת תוצאה לגומה כאשר כדור שני שוחק
		
6-6ד’
			
תוצאה לא נכונה
תחרות סטייבלפורד
 32-1הערה 1
		
הפרת כלל הכפופה לעונש מרבי
		
32-2
			
עונש פסילה
 32-1הערה 2
		
עיכוב בלתי מוצדק ומשחק איטי
		
32-1ב’
			
רישום תוצאות
		
32-1ב’
			
שיטת הניקוד
תחרות תקן
		
32-1א’
			
אופן רישום תוצאות
		
32-1
הפרת כלל הדורשת הפחתת גומות
 32-1הערה 2
		
עיכוב בלתי מוצדק ומשחק איטי
		
32-1א’
			
רישום תוצאות
		
2-2
				
תיקו בגומה

203

עמוד
118
34
34
99
68
139 ,126
117
128
108
46
120
120
57
119
112 ,56
115
112 ,57
57
112
48
57
115
115
116
115
115
114
114
115
114
45

204

מפתח

הענינים
תיקו במפגש
		
החלטת הועדה על שבירת שיוויון
תנאי להשתמש בכדור ממותג מסויים
			
חלק מתנאי תחרות
			
תנאי קרקע חריגים
				
הקלה
			
הפרעה על ידי
כדור מונח בהם מוזז שלא בכוונה
		
נקודת הקלה קרובה ביותר
תנאי תחרות
		
אחריות השחקן להיות בקי בהם
		
איסור על שימוש בסמים
			
גומות חדשות
ההגרלה לתחרות לפי משחק גומות
		
החלטות לשבירת שיוויון
			
הסדרי אימונים
				
הסעה
השהיית המשחק בשל מצב מסוכן
			
זמני זינוק
		
יעוץ בתחרות קבוצות
מפרטי כדורים
רשימת כדורי גולף תקניים לפי מותג
		
שימוש באחד מסוגי הכדורים
			
נושא כלים
			
על הועדה לקבוע
			
קצב המשחק
		
רשימת כדורים תואמים
רשימת ראשי מחבטי פתיחה תואמים
		
תנאי מגרש (תנאים זמניים)
תנאי לשימוש בסוג אחד של כדורים
תנוחות הכדור  -ראה “כדור”
תנוחות מועדפות
		
החלטת הועדה בנושא
			
כלל מקומי
תנופת אימון
		
לא נחשבות חבטות אימון
		
מניעת נזק למגרש תוך ביצוען
תפישת עמדת חבטה  -ראה גם “עמדה”
הטלת חבטת עונשין		
		
כדור זז לאחר תפישת העמדה
		
נגיעה בקו הפאט תוך כדי

   כלל

עמוד

		
33-6

119

		
נספח 1
 ,25הגדרות
		
25-1ב’
		
25-1א’
		
12-1
		
הגדרות

142
99 ,30
99
99
68
38

		
6-1
		
נספח 1
		
נספח 1
		
נספח 1
		
נספח 1
		
נספח 1
		
נספח 1
		
נספח 1
		
נספח 1
		
נספח 1

55
147
146
148
147
145
146
144
143
146

		
נספח 1
		
נספח 1
		
נספח 1
		
33-1
		
נספח 1
		
נספח 1
		
נספח 1
		
נספח 1
		
נספח 1

141
142
143
117
144
142
141
131 ,125
142

		
נספח 1
		
נספח 1

125
132

 ,7-2הערה 1
		
נוהג
		
הגדרות
		
18-2ב’
		
18-2ב’
		
16-1א’

62
29
30
82
82
77

