LAUKAAN PEURUNKAGOLF PAIKALLISSÄÄNNÖT voimassa 30.4.2016 alkaen
Irtokivet hiekkaesteissä ovat liikuteltavia haittoja (Sääntö 24-1)
Mikäli kiinteä haitta on enintään kahden mailanmitan päässä pelattavan viheriön reunasta ja pallo on
pelialueella enintään kahden mailanmitan päässä kiinteästä haitasta ja tämä haitta sijaitsee pelilinjalla
pallon ja reiän välissä, saa pelaaja vapautua haitasta seuraavasti: Pallo täytyy nostaa ja pudottaa lähimpään
paikkaan, joka (a) ei ole lähempänä reikää, (b) vapauttaa haitasta ja (c) ei ole esteessä tai viheriöllä. Pallon
ollessa viheriöllä ja kiinteä haitta on kahden mailanmitan päässä viheriön reunasta pelaajan puttilinjalla, saa
pelaaja vapautua haitasta seuraavasti: Pallo täytyy nostaa ja asettaa lähimpään paikkaan, joka (a) ei ole
lähempänä reikää, (b) vapauttaa haitasta ja (c) ei ole esteessä. Pallon saa puhdistaa, kun se nostetaan.
Poikkeus: Pelaaja ei kuitenkaan saa tämän paikallissäännön mukaista vapautusta, jos hän ei ilmeisestikään
voi lyödä palloaan jonkin muun syyn kuin kiinteän haitan vaikutuksen vuoksi
Huoltoteiden ja polkujen vieressä kulkevat kuivatusojat ovat sivuvesiesteitä, vaikkei niitä olisi merkitty.
Pelialueella omaan alastulojälkeensä (muuhun kuin hiekkaan) painuneen pallon saa nostaa, puhdistaa ja
pudottaa rangaistuksetta mahdollisimman lähelle alkuperäistä sijaintikohtaa, ei kuitenkaan lähemmäksi
reikää.
Kunnostettavat alueet (Sääntö 25-1):
- sinisin tolpin tai sinisellä tai valkoisella maalilla merkityt alueet
- sepelipäällysteiset salaojat
- syvät työkoneiden renkaan jäljet
Valkoisella maalilla merkityt alueet, jotka liittyvät kiinteään haittaan, katsotaan olevan osa kyseistä haittaa
eivätkä ole kunnostettavaa aluetta.
Kentällä olevat hakepalat ovat irrallisia luonnonhaittoja. (Sääntö 23-1)
VÄYLÄ 5: Pelattaessa väylää 5 ovat väylän 6 hoidettu/leikattu karheikko sekä väylän 6 pelialueen lyhyeksi
leikattu osa (fairway) ulkona (out of bounds).
VÄYLÄ 7: Jos pallo on sivuvesiesteessä, voi pelaaja menetellä sivuvesiestesäännön mukaisesti (sääntö 26)
tai pudottaa pallon yhdellä rangaistuslyönnillä vihreillä paaluilla merkitylle pudotusalueelle.
VÄYLÄ 16: Jos pallo vesiesteessä, voi pelaaja menetellä vesiestesäännön mukaisesti (sääntö 26) tai
pudottaa pallon yhdellä rangaistuslyönnillä vihreillä paaluilla merkitylle pudotusalueelle.
Jos on epäselvää, onko pallo mennyt vesiesteeseen, on pelaajalla mahdollisuus lyödä varapallo. Varapallo
on pelattava säännön 26-1 antamien vaihtoehtojen mukaan tai pudotusalueelta. Jos alkuperäinen pallo on
vesiesteessä, on se pelattava sieltä tai jatkettava varapallolla.
Rangaistus paikallissäännön rikkomisesta: Lyöntipeli - Kaksi lyöntiä
Reikäpeli - Reiän menetys
Etäisyysmittarin käyttö pelissä on sallittu. Mittarin käyttö ei saa hidastaa pelin etenemistä.
Tarkista mahdolliset muutokset tähän paikallissääntöön aina ennen pelaamaan lähtemistä klubin
ilmoitustaululta.

