
 

Europos centro golfo klubas 

PAPILDOMOS 

VIETINĖS TAISYKLĖS 

1. Raudona baudos zona. 

Jei kamuoliukas kirto raudonos baudos zonos ribą esančią 5-ojo lauko dešinėje pusėje, 10-ojo ir 

11-ojo laukų kairėje pusėje, nepriklausomai nuo to kaip toli kamuoliukas įkrito (įskaitant teritoriją 

už tvoros), laikoma, kad jis yra raudonoje baudos zonoje. Atitinkamai, šalia 5, 10 ir 11 laukų 

esančios teritorijos už tvoros nėra užribis. 

Kamuoliuko numetimo zonos 

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

yra 5-ojo lauko kairėje pusėje esančioje raudonoje baudos zonoje ir jis kirto šios kliūties ribą 

pažymėtą raudonais kuoliukais su baltu viršumi, žaidėjas gali: (i) žaisti pagal 17.1d taisyklę; arba 

(ii) papildomai pasirinkti kamuoliuko numetimą prisidedant vieną baudos smūgį į numetimo zoną 

pažymėtą balta linija ir raidėmis D.Z. 

Jei kamuoliukas kirto 9 lauko šalia ridenimo aikštelių esančios raudonos baudos zonos ribą 

pažymėtą raudona linija ir identifikuotą raudonais kuoliukais su baltu viršumi, žaidėjas gali: (i) 

žaisti pagal 17.1d taisyklę; arba (ii) papildomai pasirinkti kamuoliuko numetimą prisidedant vieną 

baudos smūgį į numetimo zoną pažymėtą balta linija ir raidėmis D.Z. 

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 (19 taisyklė). 

3. Užribis 

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

4. Nežaistinas kamuoliukas ir numetimo zona 

Jei kamuoliukas guli ketvirtojo lauko kairėje pusėje šalia tvoros ir žaidėjas savo kamuoliuką 

laiko nežaistinu, jis gali tęsti žaidimą pagal 19 taisyklę arba papildomai numesti kamuoliuką į 

numetimo zoną pažymėtą baltomis linijomis ir raidėmis D.Z. 

NUOBAUDA UŽ VIETINIŲ TAISYKLĖS PAŽEIDIMĄ: du smūgiai. 

 

 


