LAKESIDE GOLFIN PAIKALLISSÄÄNNÖT
1. Mittamerkit kentällä

Etäisyyttä osoittavat 100, 150 ja 200 metrin mittapaalut ovat liikuteltavia haittoja. (Sääntö 241)

2. Irtokivet hiekkaesteissä

Hiekkaesteissä olevat irtokivet ovat liikuteltavia haittoja. (Sääntö 24-1)

3. Kiinteitä haittoja kentän alueella

a. Asfaltilla, soralla tai muulla kiviaineksella päällystetyt polut ja tiet
b. Etäisyyttä osoittavien 100, 150 ja 200 metrin mittapaalujen maansisäiset tukirakenteet
c. Tuetut tai oranssilla nauhalla/narulla merkityt puut ja pensaat
Vapautuminen Säännön 24-2 mukaisesti.

4. Kiinteät haitat lähellä viheriötä

Mikäli pelialueella kiinteä haitta on enintään kahden mailanmitan päässä pelattavan viheriön
reunasta ja pallo on 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, voi pelaaja ottaa
vapautuksen 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.

5. Maahan painunut pallo

Sääntö 25-2 (Maahan painunut pallo) laajennetaan koskemaan koko pelialuetta (Sääntökirjan
liite 1, sivut 142-143).

6. Pudotusalueet

a. Järvenrannan väylä 5 ja Pirunpellon väylä 12
Jos pallo on vesiesteessä tai tiedetään tai on käytännössä varmaa, että pallo, jota ei ole
löydetty on
vesiesteessä Järvenrannan väylällä 5 tai Pirunpellon väylällä 12, voi pelaaja:
(i) jatkaa vesiestesääntöjen mukaisesti (Sääntö 26-1); tai
(ii) vaihtoehtoisesti pudottaa pallonsa yhden lyönnin rangaistuksella merkitylle
pudotusalueelle

b. Pirunpellon väylät 10 ja 13
Pirunpellolla väylän 10 alussa ja väylän 13 greenin oikealla puolella on vihrein paaluin rajatut
alueet, ns. Pirunpellot. Näiltä alueilta pelaaminen ja pallon hakeminen on ehdottomasti
kielletty. Jos pallo päätyy kyseiselle alueelle, peliä jatketaan pudottamalla uusi pallo ilman
rangaistusta pudotusalueelle.

Huomautus: Kun pudotusalueita käytetään, Sääntökirjan liitteen 1 (s. 152-153) säännöt ovat
voimassa koskien pallon pudottamista ja pudottamista uudelleen.

7. Kentän oleelliset osat

Puiden ja pensaiden juurilla oleva puuhake. Yksittäiset hakkeen palat ovat kuitenkin irrallisia
luonnonhaittoja, jotka voi poistaa säännön 23-1 mukaisesti.

8. Kunnostettavat alueet
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Sini-valkoisin paaluin merkityt alueet, joilta pelaaminen on kiellettyä
Sinisin paaluin, sinisellä tai valkoisella maalilla rajatut alueet
Pelialueella olevat muurahaiskeot
Syvät veden aiheuttamat valumaurat hiekkaesteissä
Siirtonurmialueet
Pelialueella olevat sepelillä tai hiekalla päällystetyt pintasalaojat

Vapautuminen Säännön 25-1 mukaisesti.

9. Etäisyyttä mittaavat laitteet

Kaikessa pelaamisessa on sallittua hankkia etäisyystietoa käyttämällä etäisyyttä mittaavaa
laitetta. Jos pelaaja, täyden kierroksen aikana, käyttää etäisyyttä mittaavaa laitetta arvioimaan
tai mittaamaan jotain muuta olosuhdetta, joka voi vaikuttaa hänen pelaamiseensa (esim.
korkeusvaihtelua, tuulen nopeutta, jne.), rikkoo pelaaja Sääntöä 14-3.

10. Pallon liikuttaminen viheriöllä vahingossa
Sääntöjä 18-2, 18-3 ja 20-1 muokataan seuraavasti:

Pelaajan pallon ollessa viheriöllä pelaaja ei saa rangaistusta, jos pelaaja, hänen
joukkuetoverinsa, vastustajansa tai kenen tahansa caddie tai varusteet liikuttavat vahingossa
palloa tai merkkinappia. Liikkunut pallo tai merkkinappi on asetettava takaisin paikalleen
Säännön 18-2, 18-3 ja 20-1 mukaisesti.
Tämä paikallissääntö on voimassa ainoastaan silloin, kun pelaajan pallo tai merkkinappi on
viheriöllä ja sen liikkuminen on tapahtunut vahingossa.

Huomautus: Jos todetaan, että pelaajan pallon liikkumisen on aiheuttanut tuuli, vesi tai muu
luonnollinen syy kuten painovoima, tulee pallo pelata uudesta sijaintipaikastaan. Vastaavasti
edellä mainituilla tavoilla liikkunut merkkinappi tulee asettaa takaisin paikalleen.

RANGAISTUS PAIKALLISSÄÄNNÖN RIKKOMISESTA
REIKÄPELI: Reiän menetys
LYÖNTIPELI: Kaksi lyöntiä
Paikallissäännön 6 b vakava rike: Pelistä sulkeminen
Paikallissäännön 9 rikkominen toistamiseen: Pelistä sulkeminen

