
 

European centre golf club 

LOCAL RULES 

1. Lateral Water Hazard. Dropping Zone 

If the ball has crossed the margin of the lateral water hazard on the right 

side of the 5th hole, regardless of how far the ball has fallen, shall be deemed 
that it is in the lateral water hazard. 

If a ball is in or it is known or virtually certain that a ball that has not been 

found is in the water hazards and a ball crossed the margin of the lateral water 
hazard on the left side of 5th hole which are defined by red stakes with white 

top, the player may: (i) proceed under Rule 26; or (ii) as an additional option, 

drop a ball, under penalty of one stroke, in the appropriate dropping zones 
which are market by four white disks and/or white line. 

The beginning and the end of the margin of lateral water hazard within 

the course may be marked by two red stakes approximately two feet apart 
each other. The line between these stakes indicates that the margin of the 

lateral water hazard extends indefinitely in that direction. 

PENALTY FOR BREACH OF LOCAL RULE: 

Match play – Loss of hole; Stroke play – Two strokes. 

2. Immovable Obstructions and Directional Posts 

All artificially surfaced roads, paths (including the adjoining ditches) and 

directional posts painted in blue and white in 14th and 17th holes are 
immovable obstructions. The directional posts indicate the optimal direction 

for the line of play from teeing ground. Roads with uncertain boundaries can 

be marked by a white dotted lines. All other not artificially surfaced roads and 
paths are integral parts of the course. The ball must be played as it lies or 

deemed unplayable (Rule 28). 

3. Out of Bounds 

The boundary of the out of bounds on the right side of 18th hole is defined 

by the inside face of stone wall. 

The area of driving range is out of bounds. 

The beginning and the end of the boundary of out of bounds within the 

course may be marked by two white stakes approximately two feet apart each 

other. The line between these stakes indicates that the boundary of the out of 

bounds extends indefinitely in that direction. 
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Europos centro golfo klubas 

VIETINĖS TAISYKLĖS 

1. Šoninė vandens kliūtis. Kamuoliuko numetimo zona 

Jei kamuoliukas kirto penktojo lauko dešinėje pusėje esančios šoninės 

vandens kliūties ribą, nepriklausomai kaip toli kamuoliukas įkrito, laikoma, 
kad jis yra šoninėje vandens kliūtyje. 

Jei kamuoliukas yra rastas arba yra žinoma ar iš esmės neabejojama, kad 

nerastas kamuoliukas yra penktojo lauko kairėje pusėje esančioje šoninėje 
vandens kliūtyje ir jis kirto šios kliūties ribą pažymėtą raudonais kuoliukais su 

baltu viršumi, žaidėjas gali: (i) žaisti pagal 26 taisyklę; arba (ii) papildomai 

pasirinkti kamuoliuko numetimą prisidedant vieną baudos smūgį į atitinkamą 
numetimo zoną pažymėtą keturiais baltais diskais ir/arba balta linija. 

Aikštyno viduje šoninės vandens kliūties pradžia ir pabaiga gali būti 

pažymėta maždaug dviejų pėdų atstumu vienas nuo kito esančiais dviem 
raudonais kuoliukais. Linija tarp šių kuoliukų rodo, kad šoninės vandens 

kliūties riba šia kryptimi tęsiasi į begalybę. 

NUOBAUDA UŽ VIETINĖS TAISYKLĖS PAŽEIDIMĄ: 

Mačo žaidime – lauko pralaimėjimas, smūgio žaidime – du smūgiai. 

2. Nekilnojami kliuviniai ir krypties kuoliukai 

Visi dirbtinio paviršiaus keliukai (įskaitant šalia esančius griovius) bei 

mėlynai ir baltai nudažyti krypties kuoliukai 14 ir 17 laukuose yra nekilnojami 
kliuviniai. Krypties kuoliukai nurodo optimalią žaidimo linijos iš starto 

aikštelės kryptį. Keliukai su neaiškiomis ribomis gali būti pažymėti baltomis 

brūkšninėmis linijomis. Visi kiti nedirbtinio paviršiaus keliukai yra 
neatsiejamos aikštyno dalys, todėl kamuoliuką privalu žaisti kaip jis guli arba 

laikyti nežaistinu (28 taisyklė). 

3. Užribis 

18 lauko dešinėje pusėje užribio ribą žymi akmeninės sienos vidinė pusė.  

Treniruočių lauko teritorija yra užribis. 

Aikštyno viduje užribio pradžia ir pabaiga gali būti pažymėta dviem 
baltais kuoliukais. kurie įsmeigti maždaug dviejų pėdų atstumu vienas nuo 

kito. Linija tarp šių kuoliukų rodo, kad užribio riba šia kryptimi tęsiasi į 

begalybę. 

 

 

 

 
 

 

 

Europos centro golfo klubas 

VIETINĖS TAISYKLĖS 

1. Šoninė vandens kliūtis. Kamuoliuko numetimo zona. 

Jei kamuoliukas kirto penktojo lauko dešinėje pusėje esančios šoninės 
vandens kliūties ribą, nepriklausomai kaip toli kamuoliukas įkrito, laikoma, 

kad jis yra šoninėje vandens kliūtyje. 

Jei kamuoliukas yra rastas arba yra žinoma ar iš esmės neabejojama, kad 
nerastas kamuoliukas yra penktojo lauko kairėje pusėje esančioje šoninėje 

vandens kliūtyje ir jis kirto šios kliūties ribą pažymėtą raudonais kuoliukais su 

baltu viršumi, žaidėjas gali: (i) žaisti pagal 26 taisyklę; arba (ii) papildomai 
pasirinkti kamuoliuko numetimą prisidedant vieną baudos smūgį į atitinkamą 

numetimo zoną pažymėtą keturiais baltais diskais ir/arba balta linija. 

Aikštyno viduje šoninės vandens kliūties pradžia ir pabaiga gali būti 
pažymėta maždaug dviejų pėdų atstumu vienas nuo kito esančiais dviem 

raudonais kuoliukais. Linija tarp šių kuoliukų rodo, kad šoninės vandens 

kliūties riba šia kryptimi tęsiasi į begalybę. 

NUOBAUDA UŽ VIETINĖS TAISYKLĖS PAŽEIDIMĄ: 

Mačo žaidime – lauko pralaimėjimas, smūgio žaidime – du smūgiai. 

2. Nekilnojami kliuviniai ir krypties kuoliukai. 

Visi dirbtinio paviršiaus keliukai (įskaitant šalia esančius griovius) bei 
mėlynai ir baltai nudažyti krypties kuoliukai 14 ir 17 laukuose yra nekilnojami 

kliuviniai. Krypties kuoliukai nurodo optimalią žaidimo linijos iš starto 
aikštelės kryptį. Keliukai su neaiškiomis ribomis gali būti pažymėti baltomis 

brūkšninėmis linijomis. Visi kiti nedirbtinio paviršiaus keliukai yra 

neatsiejamos aikštyno dalys, todėl kamuoliuką privalu žaisti kaip jis guli arba 
laikyti nežaistinu (28 taisyklė). 

3. Užribis. 

18 lauko dešinėje pusėje užribio ribą žymi akmeninės sienos vidinė pusė.  

Treniruočių lauko teritorija yra užribis. 

Aikštyno viduje užribio pradžia ir pabaiga gali būti pažymėta dviem 

baltais kuoliukais. kurie įsmeigti maždaug dviejų pėdų atstumu vienas nuo 
kito. Linija tarp šių kuoliukų rodo, kad užribio riba šia kryptimi tęsiasi į 

begalybę. 

 

 

http://www.golfclub.lt/
http://www.randa.org/en/Rules-and-Amateur-Status/Rules-of-Golf.aspx#/rules/?ruleNum=28
http://www.golfclub.lt/
http://www.randa.org/en/Rules-and-Amateur-Status/Rules-of-Golf.aspx#/rules/?ruleNum=28
http://www.golfclub.lt/
http://www.golfclub.lt/

