PIELIS-GOLFIN PAIKALLISSÄÄNNÖT
(voimassa 24.5.2019 alkaen)
1. Mikali kiintea haitta (esim. sadettajan kansi) on enintaan kahden mailanmitan paassa pelattavan viherion
reunasta ja pallo on pelialueella enintaan kahden mailanmitan paassa kiinteasta haitasta ja tama haitta
sijaitsee pelilinjalla pallon ja reian valissa, saa pelaaja vapautua haitasta seuraavasti: Pallo taytyy nostaa ja
pudottaa lahimpaan paikkaan, joka (a) ei ole lahempana reikaa, (b) vapauttaa haitasta ja (c) ei ole esteessa tai
viheriolla. Pallon ollessa viheriolla ja kiintea haitta on kahden mailanmitan paassa viherion reunasta
pelaajan puttilinjalla, saa pelaaja vapautua haitasta seuraavasti: Pallo taytyy nostaa ja asettaa lahimpaan
paikkaan, joka (a) ei ole lahempana reikaa, (b) vapauttaa haitasta ja (c) ei ole esteessa. Pallon saa puhdistaa
seka vaihtaa, kun se nostetaan. Poikkeus: Pelaaja ei kuitenkaan saa taman paikallissaannon mukaista
vapautusta, jos han ei ilmeisestikaan voi lyoda palloaan jonkin muun syyn kuin kiintean haitan vaikutuksen
vuoksi.
2. Kunnostettavat alueet (Saanto 16.1):
* sinisin tolpin tai sinisella tai valkoisella maalilla merkityt alueet
* tyokoneiden renkaan jaljet
* vesivalumajaljet bunkkereissa
3. Viidennen vaylan griinia ymparoiva kivipengerma on kiintea haitta (Saanto 16.1).
4. Kentalla olevat tiet ja polut ovat kiinteita haittoja (Saanto 16.1).
5. Oranssilla paalulla merkityt muurahaispesat ovat rauhoitettuja ja niista pelaaminen on kielletty (Saanto
16.1).
6. Kaikki etaisyytta osoittavat merkit ovat kiinteita haittoja (Saanto 16.1).

7. Vaylilla 4/13 ja 7/16 sijaitsevat viereisten vaylien (8/17 ja 5/14) ulkorajaa osoittavat valkoiset paalut ovat
kiinteita haittoja 4/13 ja 7/16 vaylaa pelattaessa (Saanto 16.1).
8. Vaylalla 7/16 musta lyontipaikka toimii droppausalueena. Jos pelaaja lyo vaylalla 7/16 pallon esteeseen, voi
han vaihtoehtoisesti dropata uuden pallon droppausalueelle ja jatkaa pelia sielta tai jatkaa estesaannon
antamien vaihtoehtojen mukaisesti. Molemmissa tapauksissa lisataan tulokseen saantojen mukaisesti yksi
rangaistuslyonti. DROPPAUSALUESÄÄNTÖ EI OLE KÄYTÖSSÄ KILPAILUISSA.
9. Vayla 9/18: Jos on epaselvaa, onko pallo mennyt esteeseen, on pelaajalla mahdollisuus lyoda varapallo.
Varapallo on pelattava saannon 17 antamien vaihtoehtojen mukaan. Jos alkuperainen pallo on vesiesteessa,
on se pelattava sielta tai jatkettava varapallolla (rangaistus paikallisaannon rikkomisesta: kaksi lyontia,
reikapeli: Reian menetys).
10. Jos pallo osuu kentalla olevaan sahkopylvaaseen, -johtoon tai sahkopylvaan tukivaijeriin on pelaajan
uusittava lyonti rangaistuksetta.
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