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ÚJ SZABÁLY  Korábbi szabály 

Labdakeresési idő 3 percre csökken  Eddig 5 perc volt 

Keresés közben elmozdult labdát büntetés nélkül vissza kell tenni, saját labda esetén is  Saját labda esetén 1 büntető járt 

Besüppedt labda miatt könnyítés az általános területen büntetés nélkül lehetséges  Csak a rövidre nyírt területen volt 
érvényes 

Könnyítéskor az ütőhosszt a játékos táskájában lévő leghosszabb ütő hossza jelenti (a putter 
kivételével) 

 Korábban nem volt definiálva 

Ejtés térd magasságból  Váll magasságból kellett 

Idegen greenen ütéshez még beállni sem szabad  Csak a labda nem lehetett az idegen 
greenen, a beállás igen 

Ha a labdája eltalálja a játékost vagy saját felszerelését, nincs büntetés  Egy büntető járt 

Ütés közben kétszer koccanó labda egy ütésnek számít, és nincs büntetés  Az ütés számított, és egy büntetés járt 
érte 

Homok véletlen megérintése a bunkerban megengedett, de közvetlenül a labda előtt/mögött, 
hátralendítéskor és próbalendítéskor most sem szabad 

 Bármilyen érintésért 2 büntető járt 

Laza természetes anyag bárhonnan eltávolítható, büntető területről, bunkerból is  Akadályban még hozzáérni sem volt 
szabad, 2 büntető járt érte 

Játszhatatlan labda +1 (összesen két) büntetőért a bunkeren kívül is ejthető  Ez a lehetőség nem létezett 

Rendellenes pályaviszony esetén a labda 1 büntetőért a bunkeren kívül is ejthető  Ehhez érvényes külön helyi szabály 
kellett 

A vizes területek mindig büntető területek, de rajtuk kívül más pályarészek is kijelölhetők 
büntető területnek 

 Csak a vízakadály volt ilyen jellegű 
objektum 
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Büntető területen a talaj (víz) ütővel megérinthető, hátralendítéskor és próbalendítéskor is  Bármilyen érintésért 2 büntető járt 

Greenen véletlenül elmozdított labdát vissza kell tenni, és nincs büntetés, akárki tette, de ha 
a greenről gurított labda eltalálja, az továbbra is 2 büntető 

 Saját labda esetén 1 büntető járt 

Lejelölés után a greenen a magától elmozdult labdát vissza kell tenni, és nincs büntetés, 
viszont a lejelölés előtt elmozdultat onnan kell megjátszani, ahová gurult 

 Minden esetben onnan kellett 
megjátszani az elgurult labdát, ahol 
megállt 

A greenen szinte bármilyen nem-természetes sérülés javítható  Csak a labdakráter és a korábbi lyuk 
helye volt javítható 

A lyukban hagyott zászló a greenről eltalálható, és nincs büntetés  Ezért 2 büntető járt 

A zászlórúdban megakadt labda már a lyukban lévőnek tekintendő, ha a labda bármilyen kis 
része belóg a lyukba 

 A labda csak akkor volt a lyukban, ha a 
zászlórúd megmozdításakor bele esett 

Beálláshoz, gurításhoz az irányt ütővel, más eszközzel megjelölni tilos, akkor is, ha ütés 
előtt felveszik 

 Ez csak ütés közben volt tilos 

Beállás közben a segítő már nem irányíthat, és nem állhat vonalban  Ez csak ütés közben volt tilos 

Játéktól elzárt tilos zónákból kötelező a könnyítés, amire lehetőség van büntető területen 
belül is 

 Ehhez hasonló a környezetvédelmi 
terület volt, de ilyen lehetőség nélkül 

Büntető területről könnyítés oldalirányban esetén a tükrözés nem alkalmazható  Oldalsó vízakadály esetén lehetett ejteni 
a túlsó parton, azonos távolságra 

Az elütő területen a felszín korábban is megengedett javítása mellett az élő vagy elpusztult 
növények is gyomlálhatók 

 Csak a talajt lehetett egyengetni, 
lesöpörni 

Bármilyen állati eredetű lyuk rendellenes pályaviszonynak számít  Csak meghatározott, életvitel szerűen 
kotorékban lakó állatok lyuka számított 
annak 
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Versenykörök előtti és közötti gyakorlás esetén először csak általános büntetés jár, 
másodszorra kizárás 

 Már az első alkalom kizárással járt 

A labda környezetének nem megengedett megváltoztatása után az eredeti állapot 
helyreállítása még az ütés előtt (ha sikerül) mentesít a büntetés alól 

 Mindenképpen járt a 2 büntető 

Könnyítés az eredeti helyről vagy vonalban hátrafelé esetén együtős könnyítési területen 
belül kell ejteni 

 Mindig egy ponton kellett ejteni, vagy 
az eredetihez legközelebbi helyen, vagy 
a zászló vonalában 

Az ejtett labda csak a levegőben esés közben nem érhet hozzá a játékoshoz vagy 
felszereléséhez, a földön gurulás közben már ütközhet bármilyen külső tényezővel 

 Mindezekben az esetekben a labdát újra 
kellett ejteni 

Az ejtett labda a könnyítési területet nem hagyhatja el, ha mégis, a szokásos újraejtési eljárás 
kötelező 

 Ha a labda legfeljebb két ütőhossz 
távolságra gurult el, de nem közelebb a 
lyukhoz, akkor az ejtés érvényes volt 

Az ideiglenes labda az érvényes, ha nem különböztethető meg az eredetitől  Erről a kérdésről eddig csak döntés 
rendelkezett 

Új játékforma a korlátozott (maximált) ütésszámú stroke play  Ez a játékforma nem volt szabályban 
rögzítve 

 
A fenti táblázat nem az összes szabályváltozást tartalmazza, hanem csak a legfontosabbakat, amelyek a játék közben gyakrabban előfordulnak. Továbbá az egyes 
sorok nem a pontos szabályt idézik, hanem abból kiemelve a változást, és azt is rövidre fogva, a szabály lényegére szorítkozva. Eleve kimaradtak a változatlan 
szabályok, és a megváltozottak nem módosult részei. 
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