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ULKORAJAT
• Yksityiset tontit ja tiet rajataan yleensä kentän ulkopuolelle
• Raja-aitoja, teitä tai ojia voidaan käyttää ulkorajoina
• Ulkorajoja ei ole pakko merkitä, jos ei ole mitään estettä pelata alueella,
joka ei kuulu kentän hallintaan
• Toisaalta kentän hallitsemalla alueella voi olla alueita, joita halutaan rajata
turvallisuussyistä kentän ulkopuolelle (klubitalo, huoltohalli,
harjoitusalueet)
• Paalujen pitäisi olla valkoisia, mutta muitakin värejä voidaan käyttää
• Paalujen väli sellaiseksi, että näkee paalulta toiselle, suosituksena
enintään 30 askelta
• Rajan päättyminen merkitään asettamalla kaksi paalua vierekkäin, jolloin
niiden kautta kulkeva linja kertoo mihin raja jatkuu päättymättömästi
tähän suuntaan
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TIIAUSALUE
• Tiimerkit tarpeeksi eteen, että jää kaksi mailanmittaa tiialueena
käytettäväksi
• Merkkien väli 5-7 askelta
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ESTEALUEET
• Voidaan merkitä vesialueiden lisäksi alueita, jonne pallo yleensä katoaa
tai jossa pallo päätyy pelaamattomaan paikkaan ilman
jatkomahdollisuutta lähistöltä
• On hyvä ottaa huomioon
• Säilyttää reiän haastavuus
• Säilyttää reiän alkuperäinen ajatus
• Samantyyppisille alueille samanlainen kohtelu eri rei’illä
• Jos pusikkoinen alue merkitään estealueeksi, tulee kaikki alueen pusikot
sisällyttää siihen
• Kentän rajojen ulkopuolisia alueita ei tule merkitä estealueiksi
• Paalut alueen luonnollisille rajoille
• Kiinteät haitat mielellään alueen ulkopuolelle
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PUNAISET VAI KELTAISET
• Pääsääntöisesti käytettävä punaisia paaluja
• Keltaisia ei ole pakko käyttää missään
• Kun kaikki estealueet ovat punaisia, vältetään väärinkäsityksiä
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BUNKKERIT
• Suositus on jättää haravat bunkkereiden ulkopuolelle, missä ne vähiten
tulevat peliin
• Kenttä voi myös päättää, että ne jätetään bunkkeriin
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PAIKALLISSÄÄNNÖT
• Paikallissääntöihin voidaan kirjata käytösrangaistukset esimerkiksi:
•

Laiminlyönti kentän kunnosta huolehtimisessa
• Jättää bunkkerin kunnostamatta lyöntinsä jälkeen
• Jättää lyöntijälkensä korjaamatta
• Jättää pallonsa alastulojäljen korjaamatta

• Malli rangaistusrakenteesta:

• Ensimmäinen rike – varoitus
• Toinen rike – yhden lyönnin rangaistus
• Kolmas rike – yleinen rangaistus (kaksi lyönti tai reiän menetys)
• Neljäs rike – diskaus
Voidaan myös mennä suoraan rangaistuslyönteihin ilman varoitusta.
Vakavissa tapauksissa voidaan mennä suoraan diskaukseen.
Kentän pitää päättää kenellä on oikeus näitä rangaistuksia jakaa.
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ESIMERKKEJÄ VAKAVASTA KÄYTÖSRIKKOMUKSESTA
• Tarkoituksellisesti vahingoittaa pahasti viheriötä
• Ei ole tyytyväinen kentän merkkaukseen ja siirtää tiimerkkejä tai ulkorajojen
paaluja
• Mailan heitto muita pelaajia tai katsojia kohti
• Tarkoituksellisesti häiritsee muita pelaajia heidän lyödessään
• Poistaa toisen pelaajan tilannetta huonontaakseen irrallisia luonnonhaittoja tai
kiinteitä haittoja, vaikka toinen on pyytänyt olemaan koskematta niihin
• Toistuvasti kieltäytyy nostamasta palloa, vaikka se häiritsee toista
• Tarkoituksella pelaa poispäin reiästä auttaakseen pelikaveria (esim. oppimaan
pelilinjan)
• Tarkoituksellisesti rikkoo sääntöjä saadakseen etua
• Kielenkäyttö vulgaaria tai hyökkäävää toistuvasti
• Käyttää tasoitusta, joka on saavutettu tarkoituksena saada epäreilua etua
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KIITOKSET MIELENKIINNOSTA!
• Uusien sääntöjen antamat mahdollisuudet kannattaa ottaa rohkeasti
käyttöön
• Tarkoitus on tehdä pelistä hauskempaa, mukavampaa, joustavampaa,
nopeampaa
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