TUUSULAN GOLFKLUBIN PAIKALLISSÄÄNNÖT
Kilpailuissa noudatetaan TGK;n kilpailumääräyksien lisäksi alla olevia paikallissääntöjä.
1. PELIALUE
Kentän pelialue on rajattu valkoisin OUT-paaluin (paalujen poisto/siirtäminen on kielletty).
2. TIET
Kaikkien pelialueella olevien teiden ja polkujen keinotekoiset päällysteet ovat kiinteitä haittoja (sora, hiekka,
sepeli ja vastaavat). Vapautuminen säännön 24-2 b. (i) mukaisesti.
3. VESIESTEET JA SIVUVESIESTEET
Vesiesteitä ovat keltaisin (vesieste) ja punaisin (sivuvesieste) vesiestemerkein merkityt kentän osat.
Vapautuminen rangaistuksin säännön 26 mukaisesti. Kentällä olevat avo-ojat, mukaan lukien teiden ja
polkujen sivuilla olevat ojat, ovat sivuvesiesteitä ilman erillistä merkintää.
4. KUNNOSTETTAVA ALUE JA EPÄNORMAALI KENTTÄOLOSUHDE
Kunnostettavat alueet on merkitty sinisin paaluin, sinivalkoisin paaluin tai valkoisin/sinisin viivoin.
Pelaaminen on kielletty alueelta joka on merkitty sinivalkoisin paaluin. Vapautuminen säännön 25-1
mukaisesti.
Muurahaiskeot pelialueella ovat kunnostettavaa aluetta. Pelaaminen tältä alueelta on kielletty.
Vapautuminen säännön 25-1b mukaisesti
Kunnostettavaa aluetta ovat syvät veden aiheuttamat valumaurat hiekkaesteissä. Vapautuminen säännön
25-1b mukaisesti.
5. IRTOKIVET HIEKKAESTEISSÄ
Hiekkaesteissä olevat irtokivet ovat liikuteltavia haittoja ja ne saa rangaistuksetta poistaa säännön 24-1
mukaisesti.
6. KASTELULAITTEIDEN KANNET VIHERIÖIDEN LÄHEISYYDESSÄ
Mikäli mainittu haitta on enintään kahden mailanmitan päässä pelattavan viheriön reunasta ja sijaitsee pallon
ja reiän välissä, saa pelaaja vapautua haitasta seuraavasti: Pallon ollessa viheriön ulkopuolella, mutta ei
kuitenkaan esteessä ja enintään kahden mailanmitan päässä haitasta ja haitta sijaitsee pelilinjalla pallon ja
reiän välissä, saadaan pallo nostaa, puhdistaa ja pudottaa lähimpään paikkaan, joka vapauttaa haitasta,
mutta ei lähemmäksi reikää eikä esteeseen tai viheriölle.

7. MITTAMERKINNÄT
Lyöntipaikkojen mitat on mitattu väylän mukaisesti viheriön keskelle. Etäisyysmerkinnät väylillä on mitattu
linnuntietä viheriön keskelle.
Kaikki mittamerkit ovat kiinteitä haittoja. Mittamerkkien poistaminen on kielletty. Vapautuminen ilman
rangaistusta säännön 24-2 mukaisesti.
8. ETÄISYYSMITTARI
Etäisyysmittarin käyttö pelissä on sallittu. Vain etäisyyttä mittaavaa ominaisuutta saa käyttää.
Mittarin käyttö ei saa hidastaa pelin etenemistä.
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.”
Rangaistus tämän paikallissäännön rikkomisesta: Pelistä sulkeminen.
9. 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.

10. MUUTA
Koko pelialueella omaan alastulojälkeensä painuneen pallon saa nostaa, puhdistaa ja pudottaa
rangaistuksetta mahdollisimman lähelle alkuperäistä sijaintikohtaa, ei kuitenkaan lähemmäksi reikää.
PELIALUEELLA OLEVAT PUUT
Nauhat ja muut pelialueella olevien puiden ympärille kierretyt materiaalit ovat kentän oleellisia osia (esim.
jänis- ja myyräsuojat)
VÄYLÄT 12 ja 15: Pallon mennessä vesiesteeseen voi pelaaja (i) jatkaa Säännön ( 26-l ) mukaisesti tai (ii)
vaihtoestoisesti pudottaa pallo yhdenlyönnin rangaistuksella DZ-laatalla merkitylle pudotusalueelle. ( alue on
kaksi (2) mailan mittaa laatan keskiöstä mitattuna).
11. RANGAISTUS PAIKALLISSÄÄNNÖN RIKKOMISESTA
Lyöntipelissä kaksi lyöntiä.
Reikäpelissä reiän menetys.

