Lokalno pravilo E-5, Alternativa udarcu in razdalji za izgubljeno žogico ali žogico v outu
Že v prejšnji številki naše revije sem na kratko opisal pomembne spremembe v pravilih golfa, ki so se zgodile
s prihodom in uveljavitvijo Pravil Golfa 2019.
Ene od sprememb, za katero so skoraj vsi igralci „vedeli“ takoj, še preden so bila nova pravila objavljena,
sploh NI v Pravilih Golfa 2019. Da bi ta sprememba veljala na nekem igrišču, mora Tekmovalna komisija
(Committee) sprejeti in objaviti Lokalno pravilo, za katerega ni nujno, da velja na vseh luknjah na tem
igrišču, niti na vseh tekmovanjih.
Namen takega lokalnega pravila :
Ko provizorična žogica ni bila igrana, lahko pride do težav s primerno hitrostjo igranja, če mora igralec vzeti
olajšavo udarca in razdalje za prvotno žogico, ki je v outu ali izgubljena. Namen tega lokalnega pravila je
omogočiti tekmovalni komisiji, da zagotovi dodatno opcijo, ki dovoli igralcu, da igra, ne da bi se vrnil na
mesto prejšnjega udarca.
Tekmovalna komisija lahko uvede tako lokalno pravilo na celotnem igrišču ali pa le za igro na eni ali dveh
specifičnih luknjah, kjer je lahko še posebej koristno (na primer, če igralci ne morejo videti območja, kjer se
žogica dotakne tal in obleži, posledično pa ne vedo, ali naj igrajo provizorično žogico ali ne).

Izgubljena žogica :

Območje za olajšavo, ko je žogica izgubljena, ima dve izhodiščni točki. Ena je točka (A), kjer naj bi ležala
izgubljena žogica, druga izhodiščna točka (B) pa je najbližji rob fairwaya luknje, ki jo igramo in ta točka ni
bližje luknji, kot točka (A), s tem, da območje za olajšavo seže še za dve palici na vsako stran in ne bližje
luknji. V območje za olajšavo spada samo SPLOŠNO območje igrišča.

Območje za olajšavo za izgubljeno žogico je celotno senčeno območje (roza barve) na SPLOŠNEM območju
in je precej veliko, kot je tudi razvidno iz gornjega diagrama.

Žogica v out-u
Ko vzamemo olajšavo za žogico v out-u, ima območje za olajšavo prav tako dve izhodiščni točki. Podobno,
kot pri izgubljeni žogici, je ena izhodiščna točka (A) tam, kjer je žogica nazadnje prečkala mejo out-a, druga
izhodiščna točka (B) pa je najbližji rob fairwaya luknje, ki jo igramo in ta točka ni bližje luknji, kot točka (A), s
tem, da območje za olajšavo seže še za dve palici na strani fairway-a in ne bližje luknji.
V območje za olajšavo spada samo SPLOŠNO območje igrišča.

A - Točka, kjer je žogica nazadnje prečkala mejo out-a
B - Rob fairwaya luknje, ki jo igramo. Točka B ne sme biti bližje luknji, kot je točka A
Območje za olajšavo za žogico v out-u je celotno senčeno območje (roza barve), na SPLOŠNEM območju,
podobno kot pri izgubljeni žogici.
Kadar igralec koristi to olajšavo, dobi dva kazenska udarca. To pomeni, da je olajšava primerljiva s tistim, kar
bi bilo mogoče doseči, če bi igralec vzel olajšavo udarca in razdalje.
Tega lokalnega pravila ni mogoče uporabiti za primer neigralne žogice, ali za žogico za katero je znano ali
skoraj gotovo, da je obležala v območju s kaznijo.
Vzorčni tekst lokalnega pravila E-5 dobimo na spletni strani https://www.golfportal.si/lokalna-pravila.html
Če je Tekmovalna komisija uvedla tako lokalno pravilo za splošno igro in ga za tekmovanja umakne, mora
zagotoviti, da so o tem še pred začetkom igre obveščeni vsi igralci.

Kaj pa ko je žogica v out-u ali izgubljena blizu zelenice ali za njo ?

A - Točka, kjer je žogica nazadnje prečkala mejo out-a, oziroma kjer naj bi ležala izgubljena žogica.
B - Rob fairwaya luknje, ki jo igramo. Točka B ne sme biti bližje luknji, kot je točka A
Tudi v tem primeru je območje za olajšavo celotno senčeno območje (roza barve), če je na SPLOŠNEM
območju
Za potrebe tega lokalnega pravila, se kot fairway šteje vsaka košena površina na višino fairwaya ali nižje, tudi
morebitne poti skozi raf od udarjališča do fairwaya, če so ustrezno nizko pokošene.
Ste ob tem morda pomislili, da bi dropali na „fringe“ oz. „forgreen“, kot v žargonu rečemo predzelenici ? Ta
ustreza gornjemu kriteriju, a je zelo verjetno bližje luknji, kot out, zato ne pride v poštev, razen v res
izjemnih primerih.
Da bi se žogica izgubila tik ob zelenici, pa skoraj ni verjetno.

Pripravil : Stojan Štolfa,
Komisija za pravila golfa pri GZS

