
PASAULIO LIETUVIŲ SPORTO ŽAIDYNĖS 2017 
Sostinių golfo klubas, 2017.07.01-02 

 

Lietuvos golfo federacijos 
“Kietosios kortelės 2017” VIETINIŲ TAISYKLIŲ papildymai 

 

1. Kamuoliuko numetimo zona 
Jei kamuoliukas kirto 13 lauko kairėje pusėje esančios šoninės 
vandens kliūties ribą, kuri pažymėta raudonais kuoliukais su baltu 
viršumi, kamuoliukas gali būti numetamas į numetimo zoną pažymėtą 
balta linija ir raidėmis DZ prisidedant vieno smūgio nuobaudą. 

2. Bunkeriai 
Visi bunkeriai skelbiami kaip tvarkoma teritorija (angl. gound under 
repair, GUR). Jei žaidėjo kamuoliukas guli bunkeryje arba bunkeris 
trukdo žaidėjo stovėsenai ar jo ketinamam atlikti mostui, žaidėjas gali 
žaisti kamuoliuką kaip jis guli arba be nuobaudos pasirinkti 
palengvinimą bunkerio išorėje vadovaudamasis 25-1b(i) taisykle. 

3. Įsmigęs kamuoliukas 
Aukštyne* (angl. through the green) kamuoliukas, kuris yra įsmigęs, 
gali būti be nuobaudos pakeltas, nuvalytas ir numestas kiek galima 
arčiau vietos, kurioje jis gulėjo, bet ne arčiau duobutės. Kai 
kamuoliukas numetamas, jis privalo paliesti aikštyno* dalį (angl. 
through the green). 
Pastaba: Kamuoliukas yra "įsmigęs", kai jis yra savo paties išmuštoje 
duobutėje ir dalis kamuoliuko yra žemiau žemės paviršiaus. Įsmigęs 
kamuoliukas nebūtinai turi liesti žemę (pvz., tarp kamuoliuko ir žemės 
gali būti žolė, laisvieji trukdžiai ar pn.). 
Išimtys:  
1. Žaidėjas negali pasirinkti palengvinimo pagal šią vietinę taisyklę, jei 
kamuoliukas yra įsmigęs į smėlį esantį ne trumpai pjautos žolės 
plotuose. 
2. Žaidėjas negali pasirinkti palengvinimo paga; šią vietinę taisyklę, jei 
trukdymas dėl bet ko kito, išskyrus sąlygas aprašytas šioje vietinėje 
taisyklėje, daro smūgį aiškiai neįvykdomu. 

 

NUOBAUDA UŽ VIETINĖS TAISYKLĖS PAŽEIDIMĄ: du smūgiai 
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