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Svæði vallarins
• Fimm svæði vallarins
– Almenna svæðið
• Rangar flatir

–
–
–
–

Teigurinn
Vítasvæði
Glompur
Teigur

Vítasvæði
• Sérhvert vatnasvæði á vellinum
– sjór, vatn, tjörn, á, skurður, drenskurður
– annar opinn vatnsfarvegur

• Sérhver annar hluti vallarins sem nefndin skilgreinir
sem vítasvæði
• Ef litur vítasvæðis hefur ekki verið merkt eða tilgreint af
nefndinni
– Þá er litið á það sem rautt vítasvæði

Vítasvæði
• Ef vítasvæði er einungis merkt á einni hlið teljast mörk
þess framlengjast óendanlega í hinna áttina
• Klúbbar
–
–
–
–

Grafarholtsvöllur – Íslandsmót
Selsvöllur
Jaðarsvöllur
Ekkjufellsvöllur

• Sumir klúbbar hafa merkt öll vítasvæði sem rauð

Vítasvæði
• Leyfa hliðarlausn á gagnstæðri hlið
–
–
–
–

Hlíðarendavöllur
Arnarholtsvöllur
Skeggjabrekkuvöllur
Hlíðarvöllur

• Leyfa fallreit sem aðra lausn
–
–
–
–
–

Kálfatjarnarvöllur
Arnarholtsvöllur
Gufudalsvöllur
Selsvöllur
Setbergsvöllur

Bannreitur
Hluti vallarins þar sem nefndin hefur bannað leik.
Bannreitur verður að vera skilgreindur sem hluti af annaðhvort óeðlilegum vallaraðstæðum eða vítasvæði.
• Nefndin má nota bannreit af hvaða ástæðu sem er, svo
sem til að:
– Vernda dýralíf, búsvæði dýra og svæði sem eru viðkvæm af
umhverfisástæðum.
– Koma í veg fyrir skemmdir á ungum trjám, blómabeðum,
grasræktarsvæðum,nýtyrfðum svæðum eða annarri
gróðursetningu.
– Vernda leikmenn fyrir hættu, og
– Vernda svæði sem hafa sögulegt eða menningarlegt gildi.

Bannreitur
• Bannreitur / Bannsvæði
–
–
–
–
–
–

Kiðjabergsvöllur
Nesvöllur
Kálfatjarnarvöllur
Gufudalsvöllur
Selsvöllur
Ekkjufellsvöllur

Staðarreglur 2019

Staðarreglur 2019
• Kölluðum eftir staðarreglum frá klúbbum og fengum
sendar um 30+
• Nokkrir klúbbar ennþá að vísa í eldri reglur
a)
b)

Fjarlægðarmælar
Bolti hreyfður fyrir slysni á flöt

• Staðarreglur oft að lýsa allri lausnaraðferð (regla
14.1..14.3)
• Eru of flóknar (golfarar lesa þær ekki)

Staðarreglur 2019
• Steinar í glompum
• Hreyfanlegar hindranir
• Jarðfastir steinar á snöggslegnu svæði á almenna
svæðinu.
• Óhreyfanleg hindrun

• Svæði innan glompa þar sem vatn hefur fært sand úr
stað þannig að rásir hafa myndast

Staðarreglur 2019
Eftirfarandi hlutir eru óhreyfanlegar hindranir:
• Ofaná liggjandi vatnsrör, slöngur og vökvunarbúnaður
• Allir hælar
Fjarlægðarhælar, Auglýsingaskilti, ruslafötur og bekkir á
vellinum eru óhreyfanlegar hindranir sem lausn er veitt
frá samkvæmt reglu 16.1. Engin lausn fæst samkvæmt
reglu 15.2. (Hreyfanlegar hindranir)

Staðarreglur 2019
Ef bolti er innan vítasvæðis fyrir aftan flöt á holum 1, 3 og 8 og það er vitað eða nánast
öruggt að bolti stöðvaðist innan vítasvæðisins, má leikmaðurinn taka aðra af eftirfarandi
lausnum, gegn einu vítahöggi
• Taka lausn samkvæmt reglu 17.1
• Viðbótarmöguleiki: að láta upphaflega boltann eða annan bolta falla á fallreiti sem eru
staðsettir við viðkomandi holur. Fallreitir eru merktir með skilti sem á stendur
“Fallreitur” og er lausnarsvæðið ein kylfulengd frá skiltinu, þó ekki nær holu.
Fallreiturinn er lausnarsvæði samkvæmt reglu 14.3.

Rauðir, gulir og bláir hælar, teigmerki, teigskilti, fjarlægðarhælar, auglýsingaskilti og
búnaður til vökvunar á vellinum eru óhreyfanlegar hindranir. Lausn er samkvæmt reglu
16.1f .

Staðarreglur 2019
Vallarmarkahlutir eru girðingar og hvítar stikur.
Lausn án vítis er ekki veitt frá vallarmarkahlutum eða hlutum vallar sem trufla
leik.
(Leika þarf bolta eins og hann liggur eða kaupa lausn, eitt vítahögg skv. Reglu 19).

Vallarmörk eru hvítar stikur ásamt girðingum umhverfis völlinn.

Staðarreglur 2019
Bætt lega á snöggslegnu svæði:
Þegar bolti liggur innan almenna svæðisins og gras slegið í
brautarhæð eða neðar, má taka vítalausa lausn einu sinni áður en
högg er slegið, með því að leggja upphaflega boltann eða annan
bolta innan þessa lausnarsvæðis og leika honum þaðan:
a. Viðmiðunarstaður: Staðurinn þar sem boltinn liggur (sjá reglu 14.1).
b. Stærð lausnarsvæðis: ein kylfulengd frá viðmiðunarstað.
c. Takmörk á staðsetningu lausnarsvæðis:
I. Það má ekki vera nær holunni en viðmiðunarstaðurinn
II. Ef boltinn liggur innan við tvær kylfulengdir frá flöt, má ekki færa næra flöt
III. Það verður að vera á almenna svæðinu

Almennt úr skýrslunum
• Leikhraðamál
– Eitthvað var um að skráð væri að leikhraði hefði verið lítill,
allavega hluta úr móti. En almennt var leikhraði talinn
viðunandi.
– Í þau skipti sem leikhraði hafði ekki verið viðunandi var
gripið til aðgerða til að ýta á eftir mönnum og tókst það í
flestum skiptum.
– Einungis örfá tilvik voru þar sem veitt var áminning vegna
leikhraða, en það skilaði því að leikur varð hraðari.

Almennt úr skýrslum
• Agamál.
– Í flestum tilfellum var greint frá því að engin agamál hefðu orðið í mótinu.
– Hins vegar var nokkuð um tilfelli þar sem menn voru að ávinna sér áminningar
og víti vegna brota á hegðunarreglum.
• Eitt mál kom upp í Íslandsmóti golfklúbba – eldri kylfingar, 1. deild karla, sem tengdist
óviðunandi framkomu leikmanns við starfsmann veitingarsölu. Fékk leikmaður 1 högg í
víti fyrir. Sjá umfjöllun hér á eftir.
• Eitt mál í Egils Gull mótinu, stigamót nr. 1, þar sem leikmaður kastaði bolta frá sér eftir að
hafa misst pútt. Fékk áminningu.
• Eitt mál í Símamótinu, þar sem einum leikmanni var gert grein fyrir því í hverju störf
dómara eru fólgin, en leikmaður hafði gert athugasemd við að dómari væri að grípa inn í
ranga lausn hjá honum og víta hann án þess að vera beðinn um það. Leikmanni bent á að
þetta væri skylda dómara í höggleik en ekki gerð áminning í málinu.

Almennt úr skýrslum
• Agamál – framh.
– Íslandsmót karla og kvenna 2019:
• Leikmaður fær eitt högg í víti fyrir að kasta kylfu á 8. holu og áminningu fyrir að
hella sér yfir framvörð eftir að leikmaður fann ekki boltann og þurfi að fara til
baka og slá annan bolta.
• Leikmaður fær eitt högg í víti fyrir að kasta kylfu á 6. braut.
• Dómari þurfti að hafa oft afskipti af áhorfendum sem sýndu enga tillitssemi við
lokaholl kvenna.
• Leiðinleg samskipti við fulltrúa fjölmiðla sem hreytti í dómara að hann „labbaði
þar sem honum sýndis“ þegar hann var beðinn að færa sig.

– Íslandsbankaröðin 1, leikmaður fékk áminningu vegna hegðunar þar
sem hann var að kasta hlutum, öskra og verð með almenn leiðindi.

Almennt úr skýrslum
• Leimanni veitt frávísun þegar hann hætti að leika varabolta eftir að
aðalbolti fannst nokkuð eftir að 3ja mínútna leitartíminn var liðinn.
Leikmaður leiðrétti þetta ekki áður en hann lét af næsta teig.
• Leikmenn leituðu mikið til dómara vegan sokkins bolta í eigin fari.
• Leikmenn leituðu mikið til dómara vegna lausna frá grund í aðgerð.
• Varabolti sleginn af teig sömu tegundar og aðalbolti og án sérstakra
merkinga. Tveir boltar af sömu tegund finnast hlið við hlið.
• Rangur bolti sleginn.
• Bolti hreyfður af leikmanni, bæði á flöt og á braut.
• Leitað eftir lausn frá fjarlægðarhælum í leiklínu.
• Leiðbeiningar um lausnir úr vítasvæði.

Almennt úr skýrslum
•
•
•
•
•

Vindur feikir bolta í glompu af garði fyrir framan glompuna.
Bolti látinn falla úr axlarhæð.
Kylfuberi hreinsar sand rétt utan flatar.
Lausn frá bolta sem er sokkinn í sandi.
Bolta leikið af teig inn á flöt sem er með vítasvæði bæði fyrir aftan og
framan (vatn). Bolti finnst ekki og ákveða því leikmenn að boltinn hafi
týnst í vatninu og lætur leikmaður boltann falla skv. línulausn m.v. það. Um
leið og leikmaður slær boltann finnst bolti leikmanns utan vallar, en hann
hafði þá lent í steinkanti tjarnarinnar og henst út af vellinum.
• Bolti hafnar í ruslatunnu á vellinum.
• Bolti stöðvast á brú innan vítasvæðis

Almennt úr skýrslum
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Spurning hvort rauðir hælar séu hreyfanlegar eða óhreyfanlegar hindranir.
Nokkuð um aðstoð vegna aftur á línu lausn.
Vafi hvort bolti sé á snöggslegnu svæði eða ekki.
Hreyfanlegar og óhreyfanlegar hindranir og lausnir frá þeim.
Of hátt skor á holu / of lágt skor á holu.
Lausn frá ósláanlegum bolta.
Bolti sleginn utan teigs.
Vafi á legu vallarmarka.
Skemmdar kylfur.
Lausn frá tímabundnu vatni.

Vangaveltur og ábendingar
•

Nokkuð kom af vangaveltum dómara og ábendingum:
– Hugleiðingar vegan unglinga í tengslum við þoku og blautt veður, þar sem m.a. leitartími 3
mínútur voru brotnar nokkrum sinnum, hvort gera ætti frekari kröfur um forgjöf þeirra sem
taka þátt í þessum keppnum, eða hámarksskor á B-sveitir. Hér er verið að tala um hringi upp á
179-180 högg.
– Klúbbfánar fylgja ekki yngri sveitum.
– Undantekningar frá reglugerðum þar sem leikmaður þarf skyndilega að víkja hvort hægt sé að
setja inn varamann þar sem aðstæður voru svo sérstakar.
– Í einu tilfelli varð vandamál vegan leikmanns sem hafði læknisvottorð til að nota bíl, en það
vottorð var ekki lagt fyrir trúnaðarlækni GSÍ skv. reglugerð. Leikmaður sýndi síðan góða getu til
að leika fullan hring af golf samfara því að taka að sér að vera kylfusveinn sama dag.
– Klúbbur lýsir yfir óánægju með kostnað við dómara og reynir að fá aðra dómara til að taka að
sér mót, án vitneskju dómara (fékk hana síðar). Reikningur var greiddur án vandamála.

Vangavelur og ábendingar
– Almennt þekkingarleysi keppenda á þeim staðarreglum sem í gildi eru á hverju
móti fyrir sig og mikið af fyrirspurnum vegna þess.
– Athugasemdir komu við hægum leik, og þá aðallega að ekki hafi verið nægur
mannskapur til að fylgja leikhraða eftir. Þá eru vangaveltur um að setja nýjar
reglur um leikhraða.
– Ábending um að vísa því með áþreifanlegum hætti til þjálfar að þeir hugi að
því að leikmenn séu ekki að temja sér langar og seinleigar rútínur við leik.
– Áhorfendur alltof nálægt keppendum. Og spurning hvort leyfa ætti
áhorfendum að ganga á snöggslegnum svæðum, hvort ekki ætti að skylda þá
að fylgja karganum eða föstur gönguleiðum utan braut og fara ekki inn á
snöggslegið svæði nema til að þvera brautir. Umgengnisreglur fyrir áhorfendur.

Samantekt eftir lestur dómaraskýrslna
Eftir lestur skýrlnanna er augljóst að nokkuð meira er merkt
inn af atriðum sem leitað er til dómara með, þó svo að það
sé misjafnt. Hugsa má sér tvær ástæður fyrir því að svo er:
a. Dómarar hafi verið samviskusamari að skrá niður hvaða
mál komið var með til þeirra í ljósi þess að þetta var
fyrsta sumar nýrra reglna.
b. Leikmenn hafi vegna óvissu um reglumálin leitað meira
til dómara í ár til að fá úr því skorið hvað má og hvað ekki
og hvernig það skuli gert.

Mál til skoðunar hjá dómaranefnd
Dómaranefnd fékk nokkrar spurningar vegna málsins sem kom upp í tengslum
við það að leikmanni sinnaðist við starfsmann veitingasölunnar. Þetta gerðist í
holukeppni og var því spurning þar sem málið kom upp á milli umferða
hvernig ætti að leysa málið. Var það leyst þannig að dómari fór út á völl og
hitti viðkomandi leikmann en hann hafði þá lokið leik um fyrstu holu í næstu
umferð og lét hann vita að hann hefði áunnið sér eitt högg í víti fyrir brot á
milli umferða og að það víti færi á fyrstu holu umferðarinnar hans.
Í kjölfarið fékk nefndin þrjár spurningar vegna þessa:
1. Er vertinn starfsmaður mótsins?
2. Er vítið skv. Golfreglum?
3. Var beiting vítisins eðlileg miðað við aðstæður?

Svar við 1. spurningu
Já dómaranefnd telur að vertinn sé hluti af þeim
hópi sem flokkast sem starfsmenn mótsins og
hegðunarreglur eigi því við um hann, enda sé
veitingarþjónustan hluti þeirrar þjónustu sem
golfklúbburinn sér um að sé í boði innan
umráðasvæðis klúbbsins í tengslum við
golfiðkun.

Svar við 2. spurningu
Almennar staðarreglur um hegðun 2019 voru
settar af stjórn GSÍ á þesu ári í samræmi við
ákvæði nýrra golfreglna og þetta mót fellur undir
þær.

Svar við 3. spurningu
Áunnin víti á leikmaður að fá sem næst þeim tímapunkti sem brot á sér stað,
þannig að hann hafi tækifæri til að haga spili sínu í samræmi við áunnið skor
hverju sinni. Þar af leiðandi á dómari að greina keppendum frá áunnu vítum
eins fljótt og kostur er, þó svo að í undantekningartilfellum sé hægt að bíða
með tilkynninguna þar til í lok leiks. Þegar um holukeppni sé að ræða er
æskilegt að keppandi fái sem first upplýsingar um víti þannig að hann sé
meðvitandi um skor á viðkomandi holu helst sem fyrst eftir brotið. Í tilfelli því
sem hér um ræðir hefði verið æskilegast að hann hefði haft upplýsingarnar
við upphaf leiks á fyrstu holu næstu umferðar þannig að hann hefði geta
hagað spili sínu skv. Því, en þar sem upplýsingar bárust of seint til dómara
þannig að vinnsla úrskurðar var ekki búin þegar leikur hófst þá er rétt að
leikmaðurinn hafi fengið upplýsingarnar strax að leik loknum um fyrstu holu.

Vandinn við þessa niðurstöðu
Hér er greinilegt að taka þarf hegðunarreglur til skoðunar með það
fyrir augum ef brot eiga sér stað svona á milli umferða. Hvað t.d. ef
leikmaður fær ekki upplýsingar fyrr en t.d. einhvern tíma jafnvel mun
seinna í hringnum og hann hefði hvort eð er tapað fyrstu holunni, hver
er þá refsingin við það að fá eitt högg í víti á þá holu?
Taka þarf því þessar reglur til skoðunar og ákveða hvaða breytingar
gera eigi á þessu fyrir næsta tímabil. Eigum við kannski að láta þessar
reglur gilda bara á meðan leikur stendur og senda atvik sem eiga sér
stað á milli umferða til aganefndar? Eigum við að láta vítið gilda á
fyrstu holu sem leikmaður hefur jafnað/unnið þannig að sú hola gæti
tapast eða orðið jöfn? Eða eigum við að finna aðrar lausnir þegar svona
gerist.

Atvik 3. mars 2019
VijaySinghá HondaClassicmótinu í Flórída

Atvik 3. mars 2019
VijaySinghá HondaClassicmótinu í Flórída

Atvik 3. mars 2019
VijaySinghá HondaClassicmótinu í Flórída

Atvik 9. ágúst 2019
RoryMcIlroy á NorthernTrustmótinu í New Jersey

Regla 12.2
Að leika bolta í glompu

Regla 8.1
Athafnir leikmanns sem bæta aðstæður sem hafa áhrif á höggið

Vítahöggin tvö voru dregin til baka
:
:
:

Atvik 6. september 2019
Paul Casey á PorsheEuropean Open í Þýskalandi

Atvik 6. september 2019
Paul Casey á PorsheEuropean Open í Þýskalandi

Regla 11.1
Bolti á hreyfingu hittir af slysni einstakling eða utanaðkomandi áhrif
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Regla 14.5
Að leiðrétta mistök við að skipta um bolta, leggja aftur, láta falla eða leggja
Afmörkun

Útfærsla

„Uppsóp“

Regla 14.5
Að leiðrétta mistök við að skipta um bolta, leggja aftur, láta falla eða leggja
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Regla 14.5
Að leiðrétta mistök við að skipta um bolta, leggja aftur, láta falla eða leggja
Kringumstæður
• Við dæmum bolta
ósláanlegan í karga og
ákveðum að taka aftur-á-línu
lausn (19.2b).
• Við merkjum viðmiðunarstað
á línunni með tíi og látum
bolta falla á réttu
lausnarsvæði.
• Boltinn lendir í fætinum á
okkur áður en hann lendir á
jörðinni innan lausnarsvæðisins og stöðvast innan
þess.

Úrlausn
• Við máttum dæma boltann
ósláanlegan, boltinn lenti á
réttum stað og stöðvaðist á
réttum stað.
• Boltinn mátti þó ekki lenda á
fætinum á undan jörðinni.
• Við verðum því að klára að
taka lausnina miðað við
sömu reglu og sömu
lausnaraðferð, þ.e. aftur-álínu lausn.
• Samkvæmt túlkun 14.5b(3)/1
megum við samt velja okkur
nýjan viðmiðunarstað (og þar
með lausnarsvæði) á línunni.

Regla 14.5
Að leiðrétta mistök við að skipta um bolta, leggja aftur, láta falla eða leggja
Kringumstæður
• Við dæmum bolta
ósláanlegan í karga og
ákveðum að taka aftur-á-línu
lausn (19.2b).
• Við merkjum viðmiðunarstað
á línunni með tíi og látum
bolta falla á réttu
lausnarsvæði.
• Boltinn lendir í fætinum á
okkur áður en hann lendir á
jörðinni innan lausnarsvæðisins og stöðvast innan
þess.

Úrlausn
• Við máttum dæma boltann
ósláanlegan, boltinn lenti á
réttum stað og stöðvaðist á
réttum stað.
• Boltinn mátti þó ekki lenda á
fætinum á undan jörðinni.
• Við verðum því að klára að
taka lausnina miðað við
sömu reglu og sömu
lausnaraðferð, þ.e. aftur-álínu lausn.
• Samkvæmt túlkun 14.5b(3)/1
megum við samt velja okkur
nýjan viðmiðunarstað (og þar
með lausnarsvæði) á línunni.

Regla 14.5
Að leiðrétta mistök við að skipta um bolta, leggja aftur, láta falla eða leggja
Kringumstæður
• Við leitum að bolta okkar í
karga.
• Finnum bolta sem við höldum
að sé okkar bolti. Boltinn er
ósláanlegur og við ákveðum
að taka hliðarlausn (19.2c).
• Eftir að við látum boltann falla
á réttan hátt og innan rétts
lausnarsvæðis sjáum við að
þetta er ekki okkar bolti.

Úrlausn
• Þar sem okkar bolti var
ófundinn máttum við ekki
nota reglu 19.2c.
• Við vorum því ekki að fara
eftir réttri reglu.
• Eigum því að lyfta boltanum
og megum halda áfram leit
að okkar bolta.

Regla 14.5
Að leiðrétta mistök við að skipta um bolta, leggja aftur, láta falla eða leggja
Kringumstæður
• Við leitum að bolta okkar í
karga.
• Finnum bolta sem við höldum
að sé okkar bolti. Boltinn er
ósláanlegur og við ákveðum
að taka hliðarlausn (19.2c).
• Eftir að við látum boltann falla
á réttan hátt og innan rétts
lausnarsvæðis sjáum við að
þetta er ekki okkar bolti.

Úrlausn
• Þar sem okkar bolti var
ófundinn máttum við ekki
nota reglu 19.2c.
• Við vorum því ekki að fara
eftir réttri reglu.
• Eigum því að lyfta boltanum
og megum halda áfram leit
að okkar bolta.

Regla 14.5
Að leiðrétta mistök við að skipta um bolta, leggja aftur, láta falla eða leggja
Kringumstæður
• Við dæmum bolta okkar
ósláanlegan í karga og
ákveðum að nota aftur-á-línu
lausn (19.2b).
• Við ruglumst og mælum tvær
kylfulengdir til hliðar frá
línunni frá holunni.
• Við látum boltann falla nærri
tveimur kylfulengdum frá
línunni.

Úrlausn
• Við máttum dæma boltann
ósláanlegan og verðum því
að klára að taka lausn vegna
ósláanlegs bolta.
• Þar sem boltinn lenti ekki á
réttum stað megum við nota
hvaða lausnaraðferð sem er,
hliðarlausn, aftur-á-línu
lausn eða fjarlægðarlausn.

Regla 14.5
Að leiðrétta mistök við að skipta um bolta, leggja aftur, láta falla eða leggja
Kringumstæður
• Við dæmum bolta okkar
ósláanlegan í karga og
ákveðum að nota aftur-á-línu
lausn (19.2b).
• Við ruglumst og mælum tvær
kylfulengdir til hliðar frá
línunni frá holunni.
• Við látum boltann falla nærri
tveimur kylfulengdum frá
línunni.

Úrlausn
• Við máttum dæma boltann
ósláanlegan og verðum því
að klára að taka lausn vegna
ósláanlegs bolta.
• Þar sem boltinn lenti ekki á
réttum stað megum við nota
hvaða lausnaraðferð sem er,
hliðarlausn, aftur-á-línu
lausn eða fjarlægðarlausn.

Regla 14.5
Að leiðrétta mistök við að skipta um bolta, leggja aftur, láta falla eða leggja
Kringumstæður
• Við merkjum bolta okkar á
flötinni, lyftum boltanum og
stingum honum í vasann.
• Þegar kemur að okkur að
pútta tökum við bolta úr
vasanum, leggjum á flötina og
fjarlægjum merkið.
• Áður en við púttum sjáum við
að við höfum lagt annan bolta
á flötina.

Úrlausn
• Við máttum ekki skipta um
bolta á flötinni (4.2c, 6.3a).
• Vorum því ekki að fara eftir
réttri reglu.
• Megum lyfta boltanum
(merkjum leguna fyrst) og
leggja upphaflega boltann
aftur.
• Fáum ekki víti þótt við höfum
lyft boltamerkinu því nýi
boltinn merkti staðinn.

Regla 14.5
Að leiðrétta mistök við að skipta um bolta, leggja aftur, láta falla eða leggja
Kringumstæður
• Við merkjum bolta okkar á
flötinni, lyftum boltanum og
stingum honum í vasann.
• Þegar kemur að okkur að
pútta tökum við bolta úr
vasanum, leggjum á flötina og
fjarlægjum merkið.
• Áður en við púttum sjáum við
að við höfum lagt annan bolta
á flötina.

Úrlausn
• Við máttum ekki skipta um
bolta á flötinni (4.2c, 6.3a).
• Vorum því ekki að fara eftir
réttri reglu.
• Megum lyfta boltanum
(merkjum leguna fyrst) og
leggja upphaflega boltann
aftur.
• Fáum ekki víti þótt við höfum
lyft boltamerkinu því nýi
boltinn merkti staðinn.

Regla 14.5
Að leiðrétta mistök við að skipta um bolta, leggja aftur, láta falla eða leggja
Kringumstæður
• Boltinn lendir í polli á braut
og við ákveðum að taka lausn
frá tímabundnu vatni.
• Við ruglumst og höldum að
við megum taka aftur-á-línu
lausn.
• Látum boltann falla aftur á
línu, u.þ.b. 3 metra aftan við
pollinn.

Úrlausn
• Við máttum fá lausn frá
tímabundna vatninu en
létum boltann falla á röngum
stað.
• Verðum að ljúka við að taka
lausn frá tímabundnu vatni.
• Látum bolta falla á réttan
hátt á réttum stað, vítalaust.

Regla 14.5
Að leiðrétta mistök við að skipta um bolta, leggja aftur, láta falla eða leggja
Kringumstæður
• Boltinn lendir í polli á braut
og við ákveðum að taka lausn
frá tímabundnu vatni.
• Við ruglumst og höldum að
við megum taka aftur-á-línu
lausn.
• Látum boltann falla aftur á
línu, u.þ.b. 3 metra aftan við
pollinn.

Úrlausn
• Við máttum fá lausn frá
tímabundna vatninu en
létum boltann falla á röngum
stað.
• Verðum að ljúka við að taka
lausn frá tímabundnu vatni.
• Látum bolta falla á réttan
hátt á réttum stað, vítalaust.

Regla 14.5
Að leiðrétta mistök við að skipta um bolta, leggja aftur, láta falla eða leggja
Kringumstæður
• Boltinn lendir ofan í gjótu
innan vítasvæðis.
• Við náum ekki til boltans og
ákveðum að dæma hann
ósláanlegan og taka
hliðarlausn.
• Látum annan bolta falla innan
rétts lausnarsvæðis og boltinn
stöðvast innan þess.

Úrlausn
• Við máttum ekki taka lausn
vegna ósláanlegs bolta innan
vítasvæðis.
• Eigum að lyfta boltanum sem
við létum falla og fara að á
réttan hátt, t.d. með því að
taka víti út úr vítasvæðinu.

Regla 14.5
Að leiðrétta mistök við að skipta um bolta, leggja aftur, láta falla eða leggja
Kringumstæður
• Boltinn lendir ofan í gjótu
innan vítasvæðis.
• Við náum ekki til boltans og
ákveðum að dæma hann
ósláanlegan og taka
hliðarlausn.
• Látum annan bolta falla innan
rétts lausnarsvæðis og boltinn
stöðvast innan þess.

Úrlausn
• Við máttum ekki taka lausn
vegna ósláanlegs bolta innan
vítasvæðis.
• Eigum að lyfta boltanum sem
við létum falla og fara að á
réttan hátt, t.d. með því að
taka víti út úr vítasvæðinu.
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• Boltinn lendir ofan í gjótu
innan vítasvæðis.
• Við náum ekki til boltans og
ákveðum að dæma hann
ósláanlegan og taka
hliðarlausn.
• Látum annan bolta falla innan
rétts lausnarsvæðis og boltinn
stöðvast innan þess.
• Leikum svo boltanum.

Úrlausn
• Við máttum ekki taka lausn
vegna ósláanlegs bolta innan
vítasvæðis.
• Fyrst við erum búin að leika
boltanum getum við ekki
leiðrétt mistökin.
• Teljumst hafa tekið víti úr
vítasvæðinu og leikið af
röngum stað.
• Fáum því samtals þrjú högg í
víti.

Regla 14.5
Að leiðrétta mistök við að skipta um bolta, leggja aftur, láta falla eða leggja
Kringumstæður
• Boltinn lendir ofan í gjótu
innan vítasvæðis.
• Við náum ekki til boltans og
ákveðum að dæma hann
ósláanlegan og taka
hliðarlausn.
• Látum annan bolta falla innan
rétts lausnarsvæðis og boltinn
stöðvast innan þess.
• Leikum svo boltanum.

Úrlausn
• Við máttum ekki taka lausn
vegna ósláanlegs bolta innan
vítasvæðis.
• Fyrst við erum búin að leika
boltanum getum við ekki
leiðrétt mistökin.
• Teljumst hafa tekið víti úr
vítasvæðinu og leikið af
röngum stað.
• Fáum því samtals þrjú högg í
víti.

Regla 14.5
Að leiðrétta mistök við að skipta um bolta, leggja aftur, láta falla eða leggja
Kringumstæður
• Upphafshöggið stefnir í átt að
vítasvæði. Við finnum ekki
boltann eftir örstutta leit og
ákveðum að taka víti úr
vítasvæðinu með hliðarlausn.
• Látum bolta falla á réttan hátt
og boltinn stöðvast innan
lausnarsvæðisins.
• Dómari kemur þá aðvífandi og
segir að hvorki hafi verið vitað
né nánast öruggt að
upphaflegi boltinn hafi hafnað
í vítasvæðinu.
• Um leið finnst upphaflegi
boltinn.

Úrlausn
• Við máttum ekki taka lausn
úr vítasvæðinu.
• Eigum því að lyfta boltanum
sem við létum falla og halda
leik áfram með upphaflega
boltanum.
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• Upphafshöggið stefnir í átt að
vítasvæði. Við finnum ekki
boltann eftir örstutta leit og
ákveðum að taka víti úr
vítasvæðinu með hliðarlausn.
• Látum bolta falla á réttan hátt
og boltinn stöðvast innan
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• Dómari kemur þá aðvífandi og
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né nánast öruggt að
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• Við máttum ekki taka lausn
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• Eigum því að lyfta boltanum
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Kringumstæður
• Upphafshöggið stefnir í átt að
vítasvæði. Við finnum ekki
boltann eftir örstutta leit og
ákveðum að taka víti úr
vítasvæðinu með hliðarlausn.
• Látum bolta falla á réttan hátt
og boltinn stöðvast innan
lausnarsvæðisins.
• Dómari kemur þá aðvífandi og
staðfestir að nánast öruggt
hafi verið að upphaflegi
boltinn hafi hafnað í
vítasvæðinu.
• Um leið finnst upphaflegi
boltinn.

Úrlausn
• Við máttum taka lausn úr
vítasvæðinu.
• Við höfum því ekki gert neitt
rangt og getum ekki /
þurfum ekki að leiðrétta
neitt.
• Höldum leik áfram með
boltanum sem við létum
falla.
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Íslenskur texti á vef og appi R&A

Dagskráin í vetur
Hvað?

Hvenær?

1. Fræðslufundur - Leikhraða- og hegðunarreglur

Fimmtudaginn 13. febrúar kl. 19:30

2. Héraðsdómaranámskeið

18. – 26. febrúar

3. Fræðslufundur – Mótahluti Golfbox

Þriðjudaginn 17. mars kl. 19:30

4. Vorfundur

Laugardaginn 9. maí kl. 9:00

Önnur mál
• Allir hvattir til að skila starfsskýrslum, lokafrestur er 15.
desember.
• Vinsamlegast sendið athugasemdir á
domaranefnd@golf.is ef þið rekist á einhverjar villur í
íslenska textanum hjá R&A.

TAKK FYRIR

