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1.

Kiinteät haitat (Sääntö 16-1)
• Kaikki mittamerkit ja -paalut kentällä. Merkin tai paalun poistaminen on kielletty.
Vapautuminen kiinteästä haitasta ilman rangaistusta Säännön 16-1 mukaisesti.

2.

Out-rajat väylien välissä
Valkoiset tolpat väylien 13 ja 17 välissä ovat voimassa vain reikää 13 pelattaessa.
Nämä kyseiset tolpat ovat kiinteitä haittoja muita reikiä kuin reikää 13 pelattaessa. Tolppia ei saa

missään tapauksessa liikuttaa.

Vapautuminen tolpista muulloin kuin reikää 13 pelattaessa säännön 16-1 mukaisesti.
3.

Kunnostettavat alueet (Sääntö 16-1)
• Yleisellä pelialueella muurahaiskeot.
Vapautuminen kunnostettavasta alueesta ilman rangaistusta Säännön 16-1 mukaisesti.

4.

Kielletty pelialue - sinivalkoinen paalu (Väylä 17)

5.

Puiden ja pensaiden juurilla oleva puuhake on kentän olennainen rakenne. Yksittäiset hakkeen palat ovat kuitenkin irrallisia
luonnonhaittoja, jotka voi poistaa Säännön 15-1 mukaisesti.

6.

Jos pallo osuu sähköjohtoon, ei lyöntiä lasketa. Pelaajan täytyy uusia lyönti rangaistuksetta edelliseltä lyöntipaikalta
Säännön 14-6 mukaan.

7.

Pudottamisalueet (DZ) Lake-Valley -kentällä
• Väylän 1 DZ on viheriön takana, koskee estealueita
• Väylän 2 DZ on rotkon edessä, koskee väylän estealueita (Keltaisella estealueella, pallojen etsiminen ja
pelaaminen on ehdottomasti kiellettyä turvallisuuden takia)
• Väylän 5 punaisen estealueen DZ on viheriön takana, koskee punaista estealuetta katsottuna vasemmalla,
tiiauspaikalta.
• Väylän 8 DZ on viheriön oikealla puolella, koskee greenin takana olevaa estealuetta.
Pudottamisalue on merkitty valkoisella viivalla ja kyltillä DZ.
Pelaaja voi jatkaa Säännön 17.1 mukaisesti tai vaihtoehtoisesti pudottaa pallonsa yhden lyönnin rangaistuksella
pudottamisalueelle.

8.

Väylän 5 keltainen estealue – Varapallon pelaaminen estealuesäännön mukaisesti.
Jos on epäselvää, onko pallo mennyt tai kadonnut estealueeseen, voi pelaaja pelata toisen pallon varapallona
estealuesäännön (17–1) antamien vaihtoehtojen mukaan (lyönti ja lyöntimatka 17.1d(1) tai linjassa taaksepäin 17.1d(2)).
• Jos alkuperäinen pallo löytyy estealueen ulkopuolelta, täytyy pelaajan jatkaa pelaamista tällä pallolla.
• Jos alkuperäinen pallo löytyy estealueesta, on se pelattava sieltä tai jatkettava varapallolla.
• Jos alkuperäistä palloa ei löydetä tai tunnisteta kolmen minuutin etsinnän aikana, täytyy pelaajan jatkaa varapallona
pelatulla pallolla.
Rangaistus paikallissäännön rikkomisesta: Yleinen rangaistus (Lyöntipeli: 2 lyöntiä)
HIDAS PELAAMINEN VAIKUTTAA KAIKKIEN VIIHTYVYYTEEN JA TURVALLISUUTEEN.
KENTTIEN SUOSITUSPELIAJAT OVAT (LAKE-VALLEY 4h.15MIN.)

