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Paikallissäännöt 
 
1 Kentän ulkorajat  
• Väylän 13 vasemmalla puolella oleva suoja-aita. Raja kulkee tolppien kentän puoleisessa 

reunassa. 
• Pelattaessa väylää 9, väylän oikealla puolella oleva alue (väylä 3), joka on merkitty valkoisin 

tolpin, on ulkona. Tolpat ovat ulkorajan merkkejä pelattaessa väylää 9. Muita väyliä 
pelattaessa ne ovat kiinteitä haittoja, vapautuminen säännön 16.1b mukaisesti. 
 

2 Kunnostettavat alueet 
• Sinisin paaluin merkityt alueet 
• Valkoisella maalilla ympäröidyt alueet 
• Yleisellä pelialueella ja hiekkaesteissä olevat syvät veden valumaurat 
• Bunkkerit, jotka on merkitty sinivalkoisella paalulla, ovat kokonaisuudessaan kunnostettavaa 

aluetta (vapautuminen bunkkerin ulkopuolelle). 
 

3 Kiinteät haitat 
• Kentällä olevat rakennukset ja väylän 4 tähystystorni  
• Kaikki tiet ja hiekkapäällysteiset polut 
• Kaikki mittamerkit kentällä ml. 150 metrin merkkeinä olevat tuijat 
• Kaivojen kannet, puiden ympärillä olevat puukannet 
• Sähkökaapit, sähkötolpat ja niiden harukset 
• Väylätunnukset, mainostaulut 
• Väylien 3 ja 7 soittokellot 
• Sepelillä tai hiekalla päällystetyt pintasalaojat 
• Puut, jotka on merkitty sinisellä nauhalla. 
• Väylä 11 suojaverkko 
 
4 Kiinteät haitat lähellä viheriötä 
• Kiinteästä haitasta saa vapautua Säännön 16.1 mukaisesti. Pelaajalla on käytössään myös 

seuraavat vapautumisvaihtoehdot, kun kiinteät haitat ovat lähellä viheriötä ja pelaajan 
pelilinjalla: 

o Pallon ollessa yleisellä pelialueella: Pelaaja voi vapautua Säännön 16.1b nojalla, kun 
kiinteä haitta on pelilinjalla ja kun se on enintään kahden mailanmitan etäisyydellä 
viheriöstä ja enintään kahden mailanmitan etäisyydellä pallosta. Vapautumista ei 
sallita, jos pelaaja valitsee pelilinjan, joka on selkeästi epätarkoituksenmukainen. 
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5 Kielletyt pelialueet 
• Yleisellä pelialueella sinivalkoisin paaluin merkityt alueet ovat kiellettyjä pelialueita, joita 

käsitellään epänormaalina kenttäolosuhteena. Kielletyn pelialueen haittaamisesta täytyy 
vapautua ilman rangaistusta Säännön 16.1f mukaisesti. 
 

6 Sähköjohdot kentällä 
• Jos tiedetään tai on käytännössä varmaa, että pelaajan pallo on osunut sähköjohtoon, 

pylvääseen, tukivaijereihin tai sähköpylvääseen kuuluvaan osaan, lyöntiä ei lasketa. 
Pelaajan tulee uusia lyönti ilman rangaistusta siitä paikasta mistä edellinen lyönti 
suoritettiin (ks. Säännöstä 14.6 kuinka toimia).  

 
Rangaistus paikallissäännön rikkomisesta: 
Reikäpeli – reiän menetys; Lyöntipeli – 2 lyöntiä 

 
 
 
SIIRTOSÄÄNTÖ  

• Sääntö on voimassa vain erikseen ilmoitettaessa. 
• Pelaajan pallon ollessa yleisen pelialueen osalla, joka on leikattu väyläkorkeuteen tai 

lyhyemmäksi, voi pelaaja vapautua ilman rangaistusta yhden kerran asettamalla 
alkuperäisen tai muun pallon seuraavanlaiselle vapautumisalueelle: 

o Vertailupiste: Alkuperäisen pallon paikka. 
o Vertailupisteestä mitattu vapautumisalueen koko: 15 cm vertailupisteestä, mutta 

seuraavin rajoituksin: 
 Ei saa olla lähempänä reikää kuin vertailupiste, ja 
 Täytyy olla yleisellä pelialueella. 
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