
Stanovisko R&A a USGA 

ohledně použití videa a dalších vizuálních důkazů 
 

R&A Rules Ltd (“R&A”) a United States Golf Association (“USGA”) vydaly dne 19. listopadu 2013 následující prohlášení týkající 
se probíhajícího procesu přehodnocování použití videa a dalších vizuálních důkazů při aplikaci Pravidel golfu. 

 

Překotný vývoj v oblasti video technologií, jako jsou např. HDTV, digitální záznamy či onlinové přenosy, posunul v posledních 
letech úroveň kontroly dodržování Pravidel na elitních golfových turnajích na novou úroveň. To vedlo k nárůstu počtu 
podnětů pro rozhodčí od televizních a dalších diváků ohledně možných porušení Pravidel, v důsledku čehož bylo někdy 
rozhodnuto, že k porušení Pravidel opravdu došlo (a byl udělen příslušný trest), ovšem až s časovým odstupem od situace 
samé. Někdy k takovému rozhodnutí došlo dokonce až poté, co hráč odevzdal svojí skóre kartu, což pak mělo za následek 
diskvalifikaci podle Pravidla 6-6d. Podobné situace vyústily v závažné diskuze ohledně toho, zda, jak a kdy mají být podobné 
video důkazy použity. 

Pravidlové komise R&A a USGA sledovaly fungování Pravidel ve světle tohoto technologického vývoje s cílem určit, zda 
nebude v tomto ohledu potřeba upravit Pravidla golfu. V dubnu 2011 přijaly R&A a USGA Rozhodnutí 33-7/4.5, které dává 
Soutěžnímu výboru pravomoc prominout trest diskvalifikace za porušení Pravidla 6-6d v poměrně striktně vymezené situaci, 
kdy si hráč nemohl být v rozumné míře vědom porušení Pravidel, které bylo odhaleno až později pomocí videa. 

I po zavedení tohoto Rozhodnutí pak R&A a USGA nadále sledovaly a vyhodnocovaly dopad video technologií na hru. I na 
základě připomínek a pomoci od zástupců profesionálních okruhů, kteří vystupují v roli poradních členů Pravidlových komisí, 
zavádějí nyní R&A a USGA další úpravu Pravidel, tentokráte platnou od 1. ledna 2014, která vyjasňuje roli videa při určování, 
zdali se míč „pohnul“ ve smyslu Pravidel golfu. Nové Rozhodnutí 18/4 stanoví, že pokud se pomocí pokročilých technologií 
prokáže, že míč opustil svojí polohu a zastavil se na jiném místě, nebude se to brát, jako že se míč pohnul, pokud pohyb míče 
nebyl v daný okamžik rozumně rozpoznatelný pouhým okem. Toto Rozhodnutí tak zajišťuje, že hráč nebude potrestán podle 
Pravidla 18-2 v situaci, kdy to, že míč změnil svou polohu, nebylo rozumně viditelné bez použití pokročilé technologie. 

Kromě tohoto Rozhodnutí se budou Pravidlové komise v rámci revize Pravidel pro rok 2016 dále zabývat dalšími aspekty 
možných dopadů videa při aplikaci Pravidel, jako jsou nezbytná přesnost při znační, zvedání a vracení míče či určování 
vztažného bodu při využívání úlevy, jakož i obecnou otázkou odpovídajícího trestu za odevzdání nesprávného výsledku 
v případě, kdy si hráč nebyl vědom trestu, který obdržel. Stejně jako i v mnoha jiných televizních sportech je i v případě 
Pravidel golfu důležitým tématem neustálé přizpůsobování se vývoji na poli videa a digitálních technologií. 

V rámci těchto revizí Pravidel budou R&A a USGA vycházet ze svého dlouholetého postoje, že Soutěžní výbor má vzít do 
úvahy veškeré důkazy, bez ohledu na jejich charakter a zdroj, které mohou být relevantní s ohledem na doložení skutečností, 
na základě kterých je potřeba aplikovat Pravidla. Jak je i popsáno v Rozhodnutích, v otázkách skutkové podstaty je případné 
pochyby nutno řešit ve světle všech relevantních okolností a na základě závažnosti důkazů. Pro správné rozhodnutí ohledně 
možného porušení Pravidel je třeba posoudit veškerá svědectví, ať už jsou svědky účastníci soutěže, někdo jiný na hřišti jako 
např. diváci, nebo osoba sledující televizní přenos apod. Rozhodnutí dále stanoví, že Soutěžní výbor může vydat či změnit své 
rozhodnutí i později, pokud se ještě před ukončením soutěže zjistí další informace. 

V mnoha jiných sportech existuje řada dobrých a pochopitelných důvodů, proč musí být rozhodnutí učiněno popř. opraveno 
v krátkém časovém horizontu. Nicméně v golfu hráči, a to i na elitní úrovni, často aplikují Pravidla sami bez pomoci 
rozhodčího, přičemž ve hře na rány jsou odpovědní za správnost zapsaného výsledku na každé jamce. Navíc se řada turnajů 
hraje po několik dní, přičemž ve hře na rány je pořadí běžně určeno celkovým součtem, kdy je případně možno opravit možné 
pochybení i s podstatným časovým odstupem, prakticky kdykoli předtím, než je soutěž ukončena oficiálním vyhlášením 
výsledků. Z toho důvodu by ignorování relevantních důkazů ohledně porušení Pravidel, získaných před ukončením soutěže, 
mohlo vést k nejistotě, škodlivým debatám a rozporům ohledně spravedlivosti výsledků, pokud byly založeny na nesprávných 
skutečnostech nebo chybném uplatnění Pravidel. Pokud se zjistí až později, ať už za pomoci videa nebo jiným způsobem, že 
hráč porušil Pravidla, musí být tyto důkazy posouzeny, vyneseno správné rozhodnutí a hráčův výsledek odpovídajícím 
způsobem upraven. R&A a USGA se budou i nadále řídit principem, že bez ohledu na časový faktor či povahu předkládaných 
důkazů je pro celistvost hry vždy nejlepší, aby rozhodnutí bylo v prvé řadě správné. 
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