JYVAS̈ -GOLF RY:N SIPPULANNIEMEN KENTÄN PAIKALLISSÄÄNNÖT
Väylän 8 keltaisesta estealueesta on mahdollista vapautua säännön 17-1 lisäksi myös drop
zone:en pudottamalla. Drop zone alue on Drop Zone -merkistä kahden mailan mitan kokoinen alue
ei lähemmäksi reikää. Rangaistus - yksi lyönti.
Kentällä olevat a) väylän 2 greenin takana oleva lato ja b) kentälle levitetty hake ovat kentän
oleellisia osia.
Kentällä olevat a) tiet, b) väylän 2 viheriön oikealla puolella oleva vanha betonirajapyykki, c) väylän
8 suojakatos ja d) väylän 9 kello ovat kiinteitä haittoja. Vapautuminen säännön 16 mukaan.
Pelaajalla on käytössään myös seuraavat vapautumisvaihtoehdot, kun kiinteä haitta on lähellä
viheriötä ja pelaajan pelilinjalla:
Pallon ollessa yleisellä pelialueella, pelaaja voi vapautua säännön 16.1b nojalla kiinteän haitan
ollessa pelilinjalla ja se on a) enintään kahden mailanmitan etäisyydellä viheriöstä, ja b) enintään
kahden mailanmitan etäisyydellä pallosta. Pallon saa puhdistaa kun se nostetaan.
Poikkeus - vapautumista ei sallita, jos pelilinja ei ole tarkoituksenmukainen. Vapautumista ei sallita
tämän paikallissäännön perusteella, jos pelaaja valitsee pelilinjan, joka on selkeästi
epätarkoituksenmukainen.
Rangaistus pallon pelaamisesta väärästä paikasta rikkoen paikallissääntöä: Yleinen rangaistus
säännön 14.7a nojalla.
Väylän 8 oikealla puolella olevien maata tukevien hirsien oikea, suonpuoleinen reuna, on kentän
out-rajan ulkoreuna. Sen päälle kiinnitetyt valkoiset tolpat ovat siinä vain ilmoittaakseen out-rajan
olemassaolosta. Pallon ollessa pelissä sekä hirsiin kiinnitetyt tolpat että hirret itsessään ovat
kiinteitä haittoja ja niistä voi vapautua säännön 16 mukaisesti.
Kentällä sähkölinjatolppiin osuneita lyöntejä ei voi uusia rangaistuksetta.
Keltamustat 150m:n etäisyystolpat ovat liikuteltavia haittoja. Suorituksen jälkeen pyydetään
pelaajia noudattamaan äärimmäistä tarkkuutta niiden takaisin laittamisessa.
Kunnostettavaa aluetta ovat a) sinisin tolpin merkityt alueet, b) valkoisella spray-maalilla merkityt
alueet ja c) sorapäällysteiset pinta-salaojat.
Etäisyysmittarin käyttö on sallittua.
Kilpailuissa noudatetaan kilpailumääräyksissä kentälle laadittua peliaikataulua.
Rangaistus paikallissäännön rikkomisesta: Reikäpeli reiän menetys. Lyöntipeli 2 lyöntiä.
Huom! Annathan kenttätyöntekijöille työrauhan. Odota heidän merkkiään ennen jatkamista ja
varmista ennen lyöntiäsi, että he ovat turvallisella etäisyydellä pelilinjaltasi.
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