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LOCAL RULES 

 
DROPPING ZONES 
If a ball is in the red penalty area on the left side of 
12th or 13th hole which is defined by red stakes with 
white top, including when it is known or virtually 
certain that a ball that has not been found came to rest 
in this penalty area, the player has these relief options, 
each for one penalty stroke: (i) take relief under Rule 
17.1, or (ii) as an extra option, drop the original ball or 
another ball in the dropping zone which is marked by 
white line and letters D.Z. The dropping zone is a relief 
area under Rule 14.3. 
 
CLEANING BALL 
When a player's ball lies in the general area cut to 
fairway height or less, the ball may be lifted cleaned 
and replaced without penalty. The player must mark 
the spot before lifting the ball (see Rule 14.1) and the 
ball must be replaced on its original spot (see Rule 
14.2). 
 
 
BUNKERS 
If the bunker is marked by blue stake inside the bunker 
and/or with letters GUR, all of the bunker is treated as 
ground under repair (GUR) and is a part of the general 
area. 
 
DITCHES 
Ditches tied to cart paths with white dotted white lines 
are treated as a part of the cart path. 
 
JUNIOR TEE MARKER 
Junior tee markers (orange and red) on fairways are 
immovable obstructions from which free relief is 
available under Rule 16.1. 
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VIETINĖS TAISYKLĖS 

 
KAMUOLIUKO NUMETIMO ZONOS 
Jei kamuoliukas yra 12 arba 13 lauko kairėje pusėje 
esančioje raudonoje baudos zonoje, kuri pažymėta 
raudonais kuoliukais su baltu viršumi, įskaitant, kai 
žinoma arba iš esmės neabejojama, kad kamuoliukas, 
kuris nebuvo rastas, yra šioje baudos zonoje, žaidėjas 
gali su vienu baudos smūgiu pasirinkti vieną iš šių 
palengvinimų: (i) žaisti pagal 17.1 taisyklę; arba (ii) 
numesti originalų ar kitą kamuoliuką į numetimo zoną, 
kuri pažymėta balta linija ir raidėmis D.Z. Numetimo 
zona yra palengvinimo zona pagal 14.3 taisyklę. 
 
KAMUOLIUKO NUVALYMAS 
Kai žaidėjo kamuoliukas guli bendrosios zonos žolėje, 
kurios aukštis yra kaip žaidimo tako (angl. fairway) ar 
žemesnis, kamuoliukas be baudos gali būti pakeltas, 
nuvalytas ir grąžintas atgal. Žaidėjas prieš pakeldamas 
kamuoliuką PRIVALO pažymėti jo vietą (žr. 14.1 
taisyklę) ir grąžinti kamuoliuką į jo originalią vietą (žr. 
14.2 taisyklę). 
 
BUNKERIAI 
Jei bunkeris jo viduje yra pažymėtas mėlynu kuoliuku 
ir/arba raidėmis GUR, visas bunkeris yra laikomas 
tvarkomas teritorija (angl. ground under repair, GUR) ir 
bendrosios zonos dalimi. 
 
GRIOVIAI 
Šalia keliukų esantys grioveliai su balta punktyrine linija 
laikomi keliuko dalimi. 
 
VAIKŲ STARTO AIKŠTELIŲ ŽYMEKLIAI 
Žaidimo take (angl. fairway) esantys vaikų starto 
aikštelių žymekliai (oranžiniai arba raudoni) yra 
nekilnojami kliuviniai, todėl žaidėjas be baudos gali 
pasirinkti palengvinimą pagal 16.1 taisyklę. 
 

 
 
 


