Täiendavad KOHALIKUD REEGLID 2014.
Out of Bounds (reegel 27-1)
a) on defineeritud valget värvi vaiadega ja nende vahelise sirge liiniga
b) mängides 15 rada on kõik 14 raja niidetud alad defineeritud audiks
c) kolmanda ja viienda raja greeni taga olev maantee on täies ulatuses Out of Bounds.
Audivaiadega on tähistatud audi piir, mis pikeneb mõlemale poole lõpmatult.
2) Water Hazards ( reegel 26) veetakistused
a) veetakistused on tähistatud kollast värvi vaiadega
b) külgveetakistused on tähistatud punast värvi vaiadega
c) veetakistuse vaiad on defineeritud kui liigutatavad takistused( 24-1). NB! Ära unusta tagasi panna!
3) Remondiala (reegel 25-1)
Sini-valgete vaiadega märgistatud ala on remondiala, millelt mängimine on keelatud. Kui mängija pall asub sellel
alal, või kui see ala segab mängijat löögiasendi sissevõtmisel või kavandataval löögiliigutusel, peab mängija võtma
vabastuse vastavalt reeglile 25-1.
Siniste vaiadega märgistatud ala on remondiala, millelt mängija võib võtta vabastuse vastavalt reeglile 25-1.
Kui pall on kadunud remondialaks kuulutatud alal, võib mängija jätkata karistuseta vastavalt reeglile 25-1c.
4) Mitteteisaldatavad tehislikud takistused (reegel 24-2b)
a) Golfiväljakul asuvad ehitatud teed, kaugusmärgid, avalöögiala tähised, sprinklerite kaaned, kaevud, avalöögi
alade juures asuvad varjualused, palkaiad, järgmisele rajale juhatavad puidust suunaviidad, 9 raja pumbajaam ja 15
raja avalöögialal asuv karuplakat ja selle konstruktsioon on defineeritud kui mitteteisaldatavad tehislikud
takistused (vabastus vastavalt reeglile 24-2b)
b) avalöögialade ja bunkrite nõlvad ja ääred, 8 raja kivihunnik, 9 raja kivimüür, 16 raja muruauk on väljaku olulised
osad ja reeglit 24 ei saa rakendada
5) Kukutamisalad (Dropping Zones)
1) kui pall asub 7 raja mäkketõusu teel (tee on kunstkattega ala kogu ulatuses), siis
a) võib rakendada reegliga 24-2b (Immovable Obstruction) ettenähtud protseduuri või
b) võib palli kukutada ilma trahvita kooskõlas 24-2b lähemasse kukutamisalasse. Lähema kukutamisala leidmise
hõlbustamiseks on maha märgitud kukutamisalade vahelise kauguse keskjoon.

2) 16 ja 17 raja veetakistuste taga on tähistatud kukutamisalad, millelt on lubatud mängida
a) ilma trahvita kui mängite kooskõlas reegliga 24-2b (Immovable Obstruction)
b) lisades ühe trahvilöögi kooskõlas reegliga 26-1 ((Water Hazards and Lateral Water Hazards)
c) lisades ühe trahvilöögi kooskõlas reegliga 28 (Ball Unplayable)
NB! Kukutamisalalt ei ole lubatud mängida kooskõlas reegliga 27-1 (Stroke and Distance; Ball Out of Bounds;
Ball Not Found Within Five Minutes)
6) Pall maandumisjäljes (25-2)
Pall maandumisjäljes on laiendatud kogu edenemisalale v.a. liivaga kaetud alad ja takistused.
Kohalike reeglite rikkumise eest on karistus 2 lööki.

