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1. Nekilnojami kliuviniai (angl. Immovable Obstructions) 

Beržinės tvorelės (beržiniai kuoliukai) yra nekilnojami kliuviniai. 

2. Užribis (angl. Out of Bounds) 
7 lauko keliuko dešinė pusė yra užribio riba, kuri pažymėta balta linija. Šis užribis taikomas kai žaidžiamas tik 13 laukas. 

3. Kamuoliuko numetimo zonos (angl. Dropping Zones) 
Pakliuvęs į vandens kliūtį, esančią dešinėje pusėje 13 lauke, permušus griovį ties 120 m. riba, pažymėtą raudonais 

kuoliukais baltomis viršūnėlėmis, žaidėjas gali: 

(i) veikti pagal 26-1 taisyklę; arba 
(ii) kaip papildomą pasirinkimą, numesti kamuoliuką prisidedant vieną baudos smūgį į kamuoliuko numetimo zoną, 

kuri yra pažymėta balta linija ir raidėmis "D.Z.".  

4. Jaunų medelių apsauga 
Saugomi jauni medeliai yra identifikuoti šalia jų esančiais kuoliukais. Jei toks medelis trukdo žaidėjo stovėsenai ar jo 
numatomam mostui, kamuoliukas gali būti be nuobaudos pakeltas ir numestas vadovaujantis 24-2b taisyklėje 
(nekilnojamas kliuvinys, angl. immovable obstruction) aprašytomis procedūromis. Kamuoliukas pakeltas pagal šią 
taisyklę gali būti nuvalomas.  
Išimtis: Žaidėjas negauna palengvinimo pagal šią vietinę taisyklę, jeigu (a) dėl trukdymo kieno nors kito, bet ne tokio 
medelio, atlikti smūgį yra aiškiai neįmanoma arba (b) kai tokio medelio trukdymas atsiranda tik tuomet, kai atliekamas 
aiškiai neracionalus smūgis ar mostas arba priimama nepagrįstai nenormali stovėseną ar žaidimo kryptis. 

 

NUOBAUDA UŽ VIETINIŲ TAISYKLIŲ PAŽEIDIMĄ: du smūgiai. 

 
 

ADDITIONAL LOCAL RULES 
 

10 June 2017 
XII Lexus Golf Tournament 

 
1. Immovable Obstructions 

Birch fences (birch stakes) are immovable obstructions. 

2. Out of Bounds 
Out of bounds, defined by white line on the right side of path of Hole 7 applies only during play of Hole 13. 

3. Dropping Zones 
If a ball is in Water Hazard on the right side after the ditch at around 120 m. mark on Hole 13 marked by red stakes with 
white tips, the player may: 

(i) proceed under Rule 26-1; or 
(ii) as an additional option, drop a ball, under penalty of one stroke, in the dropping zone which is market by white 

line and letters "D.Z.". 

4. Protection of young trees 
Protection of young trees identified by being staked. If such a tree interferes with a player’s stance or the area of his 
intended swing, the ball must be lifted, without penalty, and dropped in accordance with the procedure prescribed in 
Rule 24-2b (Immovable Obstruction). The ball may be cleaned when lifted under this Local Rule. 
Exception: A player may not obtain relief under this Local Rule if (a) interference by anything other than such a tree 
makes the stroke clearly impracticable or (b) interference by such a tree would occur only through use of a clearly 
unreasonable stroke or an unnecessarily abnormal stance, swing or direction of play. 

 

PENALTY FOR BREACH OF LOCAL RULES: Two strokes. 


