
Loimijoki Golf -Ypäjän golfkenttä Paikallissäännöt 2017  

 

Loimijoki Golfissa ovat voimassa seuraavat paikallissäännöt:  

  

1. Tuetut ja merkityt puut Pelialueella olevat punaisin nauhoin merkityt puut ovat kiinteitä haittoja. Vapautuminen 

säännön 24-2b mukaan.  

 2. Dropping Zone-alueet ja niiltä pelaaminen  

 Reikä 2 vesiesteestä (keltaiset paalut) vapautuminen vesiestesäännön mukaisesti tai yhdellä 

rangaistuslyönnillä vapautuminen DZ-alueelle (merkitty alue). Jos pallo ylittää vesiesteen rajan vesialueen 

toiselta puolelta, sovelletaan sivuvesieste-sääntöä (punaiset paalut). DZ–alue on erikseen merkitty alue.  

 Reikä 9 greenin takana olevalta hiekka-alueelta (ja parkkipaikalta) vapautuminen merkitylle DZ-alueelle. 

Dropping Zone-alueilla on voimassa talvisääntö.  

 3. Muurahaiskeot Kenttäalueella olevat muurahaiskeot ovat kiinteitä haittoja, vapautuminen säännön 24-2 mukaisesti  

 4. Jyrsityt kannot Pelialueella olevista jyrsityistä kannoista ja hakekasoista vapautuminen säännön 24-2 mukaisesti  

 5. Tiet Tiet ovat kiinteitä haittoja. Vapautuminen haitasta ilman rangaistusta säännön 24-2 mukaan. Reikä 7. 

Väyläbunkkeriin sinisin paaluin ja narulla merkitty ylityspaikka on kiinteä haitta.  

6. Irtokivet hiekkaesteessä Hiekkaesteessä olevat irtokivet ovat liikuteltavia haittoja ja ne saa rangaistuksetta poistaa  

(sääntö 24-1)  

 7. “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. 

Huom.: 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.” 

8. Paalut kentällä Kaikki etäisyyspaalut sekä -laatat ovat kiinteitä haittoja. Vapautuminen säännön 24-2 mukaisesti. 

Muut paalut saa siirtää ja pitää palauttaa paikoilleen. Valkoisista paaluista ei vapautumista säännön 13-2 mukaan.  

Tilapäiset tarkistukset paikallissääntöihin ovat kentän ilmoitustaululla.  

 Kentän merkinnät: * pelialueen raja valkoinen paalu * vesieste keltainen paalu tai keltainen laatta/harjatupsu * 

sivuvesieste punainen paalu tai punainen laatta/harjatupsu * kunnostettava alue sininen paalu/maali * kunnostettava 

alue sinivalkoinen paalu (pelaaminen kielletty) * 200 m:n laatta valkoinen laatta * 150 m:n laatta keltainen laatta * 

100 m:n laatta punainen laatta Huom. Reikien pituudet sekä mittapaalut ja –laatat on mitattu viheriön keskelle. 

Etäisyyskiikarin käyttö on kilpailuissa sallittu, ellei kilpailuinfossa toisin mainita. Jätä harava bunkkerin sisäpuolelle 


