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Šoninė vandens kliūtis 

50 lauko dešinė pusė, 10 ir 11 laukų kairė pusė (šalia tvoros) yra pažymėtos kaip šoninės 
vandens kliūtys (įskaitant teritoriją už tvoros). Atitinkamai, šios šalia 5, 10 ir 11 lauko už tvoros 
esančios teritorijos nėra užribis. 

Tvarkoma teritorija (angl. Ground Under Repair, GUR) 
Tvarkomos teritorijos yra pažymėtos mėlynais kuoliukais ir/arba mėlynomis linijomis. Žaisti iš 
tvarkomos teritorijos leidžiama. 

Užribis 

 1 lauko kairė pusė yra užribis pažymėtas baltais kuoliukais. 

 Treniruočių laukas (angl. driving range) yra užribis (1 lauko dešinėje pusėje). 

 18 lauko dešinėje pusėje užribio riba nustatoma pagal akmeninės sienos vidinę pusę. 

Kamuoliuko numetimo zonos (angl. Dropping Zones) 

 4 laukas: ridenimo aikštelės kairėje pusėje šalia tvoros; kaip papildomas pasirinkimas 

paskelbus kamuoliuką nežaistinu (angl. ball unplayable). 

 5 laukas: kairėje pusėje; kaip papildomas pasirinkimas šoniniai vandens kliūčiai. 

 9 ir 18 laukai: tarp 9 ir 18 laukų ridenimo aikštelių (ta pati numetimo zona abiems laukams); 

taisyklė taikoma, kai kamuoliukas kirto šoninės vandens kliūties ribą pažymėtą raudona linija 

ir raudonais kuoliukais su baltu viršumi; kaip papildomas pasirinkimas šoniniai vandens 

kliūčiai. 

Akmenukai bunkeriuose 
Akmenukai bunkeriuose yra kilnojami kliuviniai (angl. movable obstructions). 

Kilnojami kliuviniai (angl. Immovable obstructions) 
Visi dirbtiniai keliukai (įskaitant šalia esančius griovius), reklaminiai skydai bei 14 ir 17 laukuose 
nudažyti mėlynai ir baltai kryptį rodantys kuoliukai yra nekilnojami kliuviniai. Keliukai su 
neaiškiomis ribomis yra pažymėti baltomis punktyrinėmis linijomis. 

Atstumą matuojantys prietaisai 
Žaidėjas iš atstumą matuojančių prietaisų gali gauti informacija TIK apie atstumą. 

Atstumo kuoliukai 
Atstumas nuo 100, 150 ir 200 m kuoliukų yra iki ridenimo aikštelės vidurio. 

Žaidimo tempas 
Maksimalus laikas smūgiui atlikti yra 40 sek. Papildomos 10 sek. skiriamos žaidėjui, kuris 
pirmasis atlieka: 1) smūgį PAR 3 lauke; 2) smūgį į ridenimo aikštelę (angl. approach shot); bei 3) 
artimąjį žemą (angl. chip) ar ridenimo smūgį. 
Žaidimo tempo rekomendacijos bus nurodytos rezultatų kortelėje. Prašome jų laikytis. 

Žaidimo sustabdymas dėl pavojingos situacijos (6-8b taisyklės pastaba) 
Naudojami tokie signalai: 

 Žaidimo sustabdymas nedelsiant: ilgas sirenos signalas. 

 Žaidimo atnaujinimas: pasikartojantys du trumpi sirenos signalai. 

Rezultatų kortelės grąžinimas 
Sekretoriato vieta: tarp 9 ir 18 laukų. 


