5. Pakeista velėna ridenimo aikštelėje
Bet kurioje ridenimo aikštelėje bet kokio dydžio pakeista velėna turi tokį pat statusą kaip ir senos duobutės kamštis
ir gali būti pataisomas pagal 16-1c taisyklę.
6. Nekilnojami kliuviniai (24-2 taisyklė)
(a) Visi aikštyne esantys dirbtinio paviršiaus keliukai ir takai (įskaitant šalia jų esančius griovius padarytus iš
dirbtinių medžiagų arba ne). Keliukai ir takai su neaiškiomis jų ribomis gali būti pažymėti baltomis
brūkšninėmis linijomis. Visi kiti keliukai ir takai yra laikomi integraliomis aikštyno dalimis.
(b) Akmenimis užpildyti drenažo grioviai arba kanalai.
(c) Jei plotas pažymėtas kaip tvarkoma teritorija (mėlyna ar balta linija ir/arba mėlynais kuoleliais) ir yra visiškai
šalia nekilnojamo kliuvinio (angl. immovable obstruction) (pvz., ribojasi su keliuku), toks plotas laikomas
nekilnojamo kliuvinio (pvz., keliuko) dalimi, o ne tvarkoma teritorija.

Lietuvos golfo federacija
“Kietoji kortelė 2018“
(Standartinės vietinės taisyklės ir varžybų nuostatai 2018)

7. Arti ridenimo aikštelės esantys nekilnojami kliuviniai
Palengvinimas dėl nekilnojamų kliuvinių (angl. immovable obstruction) galimas pagal 24-2 taisyklę.
Papildomai, jei kamuoliukas guli aikštyne* (angl. through the green) ir nekilnojamas kliuvinys yra ant ridenimo
aikštelės arba per dviejų lazdų ilgį nuo ridenimo aikštelės ir per dviejų lazdų ilgį nuo kamuoliuko bei trukdo žaidimo
linijai tarp kamuoliuko ir duobutės, žaidėjas gali pasinaudoti palengvinimu tokiu būdu: kamuoliukas turi būti
pakeltas ir numestas į artimiausią tašką nuo vietos, kurioje kamuoliukas gulėjo, ir kuris (a) nėra arčiau duobutės, (b)
išvengia trukdymo ir (c) nėra kliūtyje arba ridenimo aikštelėje.

Šios standartinės Vietinės taisyklės ir varžybų nuostatai kartu su bet kokiais Lietuvos golfo federacijos (LGF) golfo
aikštyne publikuotais papildymais ar pataisymais bus taikomos visoms LGF varžyboms vadovaujantis 33-1 taisykle,
nebent nurodyta kitaip.

I. VIETINĖS TAISYKLĖS
Šios Vietinės taisyklės pakeičia bet kokias klubo publikuotas Vietines taisykles (pvz., klubo rezultatų kortelėje).

Jei žaidėjo kamuoliukas guli ridenimo aikštelėje ir nekilnojamas kliuvinys per dviejų lazdų ilgį nuo ridenimo
aikštelės trukdo jo ridenimo linijai, žaidėjas gali pasinaudoti palengvinimu tokiu būdu: kamuoliukas turi būti
pakeltas ir padėtas į artimiausią tašką nuo vietos, kurioje kamuoliukas gulėjo, ir kuris (a) nėra arčiau duobutės, (b)
išvengia trukdymo ir (c) nėra kliūtyje.

1. Užribis (27-1 taisyklė)
(a) Teritorija už bet kokios sienos, tvoros arba baltų kuoliukų linijos nustatančios aikštyno ribą.
(b) Teritorija už bet kokios baltos linijos nustatančios aikštyno ribą arba ant jos.
Pastaba: Daiktai žymintys užribį nėra laikomi kliuviniais (angl. obstructions) ir yra stacionarūs (fiksuoti), todėl
palengvinimas (angl. relief) dėl jų be nuobaudos negalimas.

Pakeltas kamuoliukas gali būti nuvalytas.
Išimtis: Žaidėjas gali nepasinaudoti palengvinimu pagal šią Vietinę taisyklę, jei dėl bet kokio kito trukdymo,
išskyrus nekilnojamą kliuvinį, atliekamas smūgis aiškiai būtų netinkamas.

Aikštyno viduje užribio pradžia bei pabaiga gali būti pažymėta maždaug dviejų pėdų atstumu vienas nuo kito
esančiais dviem baltais kuoliukais. Linija tarp šių kuoliukų rodo, kad užribio riba šia kryptimi tęsiasi į begalybę.

8. Įsmigęs kamuoliukas (25-2 taisyklė)

2. Vandens kliūtys (įskaitant šonines vandens kliūtis) (26 taisyklė)
Kai vandens kliūtis pažymėta tik vienoje pusėje laikoma, kad vandens kliūtis tęsiasi į begalybę.
Kai vandens kliūtis ribojasi su užribiu, kliūties riba tęsiasi iki aikštyno ribos ir sutampa su ja.
Aikštyno viduje šoninės vandens kliūties pradžia bei pabaiga gali būti pažymėta maždaug dviejų pėdų atstumu
vienas nuo kito esančiais dviem raudonais kuoliukais. Linija tarp šių kuoliukų rodo, kad šoninės vandens kliūties
riba šia kryptimi tęsiasi į begalybę.

Aikštyne (angl. through the green) įsmigęs kamuoliukas be nuobaudos gali būti pakeltas, nuvalytas ir numestas kuo
arčiau jo buvusios vietos, bet ne arčiau duobutės (galioja Golfo taisyklių pavyzdinė vietinė taisyklė, 142-143 psl.).
9. Atsitiktinis kamuoliuko pajudinimas ridenimo aikštelėje
Taisyklės 18-2, 18-3 ir 20-1 yra pakeičiamos taip:
Kai žaidėjo kamuoliukas guli ridenimo aikštelėje, neskiriama nuobauda, jei kamuoliukas arba kamuoliuko vietos
žymeklis yra atsitiktinai (netyčia) pajudinami žaidėjo, jo partnerio, jo oponento arba bet kurio iš jų padėjėjų ar
inventoriaus.

Vandens kliūčių numetimo zonos
Jei yra numetimo zonos vandens kliūtims, kamuoliukas gali būti žaidžiamas pagal 26 taisyklę arba prisidedant vieno
smūgio nuobaudą gali būti numestas į artimiausią numetimo zoną vietai, kurioje originalusis kamuoliukas paskutinį
kartą kirto kliūties ribą.

Pajudintas kamuoliukas arba kamuoliuko vietos žymeklis privalo būti grąžinti atgal kaip nurodyta 18-2, 18-3 ir 20-1
taisyklėse.

Dėl nuostatų susijusių su kamuoliuko numetimu arba pakartotiniu numetimu numetimo zonoje žr. Golfo taisyklių
pastabą 152-153 psl.

Ši vietinė taisyklė taikoma tik tada, kai žaidėjo kamuoliukas arba kamuoliuko vietos žymeklis guli ridenimo
aikštelėje ir bet koks pajudėjimas yra atsitiktinis (netyčinis).

Vandens kliūtis – laikinojo kamuoliuko žaidimas pagal 26-1 taisyklę:
Jei abejojama, kad kamuoliukas yra vandens kliūtyje arba prarastas vandens kliūtyje, žaidėjas gali žaisti laikinuoju
kamuoliuku pagal bet kurį 26-1 taisyklėje siūlomą pasirinkimą.

Pastaba. Jei nustatoma, kad ant ridenimo aikštelės esantis žaidėjo kamuoliukas pajudėjo dėl vėjo, vandens ar dėl
kažkokių kitų natūralių priežasčių, pvz., dėl gravitacijos poveikio, kamuoliuką privalu žaisti iš naujos vietos, kurioje
jis guli. Tokiomis aplinkybėmis pajudintas kamuoliuko vietos žymeklis yra grąžinamas atgal.

Jei originalusis kamuoliukas yra randamas už vandens kliūties ribų, žaidėjas privalo tęsti žaidimą su juo.

10. 6-6d taisyklės (Klaidingas lauko rezultatas) išimties pakeitimas
Jei varžovas grąžina mažesnį nei turėtų būti bet kurio lauko rezultatą dėl neįtraukto vieno ar daugiau baudos smūgių,
nes prieš grąžinant savo rezultatų kortelę nežinojo, kad tokia nuobauda yra gauta, jis nėra diskvalifikuojamas. Esant
šioms aplinkybėms, varžovas gauna nuobaudą numatytą už atitinkamos taisyklės pažeidimą, bet neskiriama
papildoma nuobauda už 6-6d taisyklės pažeidimą. Ši išimtis netaikoma skiriant diskvalifikacijos nuobaudą.

Jei originalusis kamuoliukas yra rastas vandens kliūtyje, žaidėjas gali žaisti su originaliuoju kamuoliuku kaip jis guli
arba tęsti žaidimą su laikinuoju kamuoliuku pagal 26-1 taisyklę.
Jei originalusis kamuoliukas yra nerastas arba neidentifikuotas per jo ieškojimo 5 min., žaidėjas privalo tęsti žaidimą
su laikinuoju kamuoliuku.

NUOBAUDA UŽ 1-10 VIETINIŲ TAISYKLIŲ PAŽEIDIMĄ: Mačo žaidime – lauko pralaimėjimas; Smūgio
žaidime – du smūgiai.

3. Tvarkoma teritorija (25-1 taisyklė) (angl. Ground under Repair; sutr. GUR)
(a) Bet kuris plotas apibrėžtas mėlyna ar balta linija arba mėlynais kuoleliais.
(b) Bet koks sugadintas žemės plotas (pvz., dėl naudojamų mašinų ir mechanizmų), kurį teisėjas laiko nenormaliu.
(c) Išpjautos velėnos siūlės (galioja Golfo taisyklėse esanti pavyzdinė Vietinė taisyklė, žr. 145 psl.)
(d) Bet koks erozinis bunkerio pažeidimas dėl tekančio vandens (išgrauža).

11. Atstumo matavimo prietaisai
Visose LGF vykdomose varžybose žaidėjas gali gauti atstumo informaciją naudodamas atstumą matuojantį
prietaisą. Jei nustatyto raundo metu žaidėjas naudoja atstumą matuojantį prietaisą nustatyti arba matuoti ir kitas
sąlygas, kurios gali įtakoti jo žaidimą (pvz., aukščio pokyčius, vėjo greitį ir t.t.), žaidėjas pažeidžia 14-3 taisyklę.
Taikomas Golfo taisyklių pavyzdinė Vietinė taisyklė (žr. Golfo taisyklių 153 ir 181 psl.).
NUOBAUDA UŽ 11 VIETINĖS TAISYKLĖS PAŽEIDIMĄ: diskvalifikacija.

4. Akmenys bunkeriuose
Akmenys bunkeriuose yra kilnojamieji kliuviniai (angl. movable obstructions) (taikoma 24-1 taisyklė).
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4. Padėjėjas (6-4 taisyklės pastaba)
Galinčių būti padėjėju apribojimas: žaidėjui nustatyto raundo metu draudžiama naudotis paslaugomis padėjėjo, kuris
yra profesionalus golfininkas arba kitas tų pačių varžybų žaidėjas.

II. VARŽYBŲ NUOSTATAI
1. Dalyviai
Žaidėjai privalo tenkinti dalyvių reikalavimus nurodytus konkrečių varžybų nuostatuose.

Dėl NUOBAUDŲ UŽ ŠIO NUOSTATŲ PUNKTO PAŽEIDIMĄ žr. Golfo taisyklių 157 psl.

2. Tinkančių ‘draiverio’ galvučių ir golfo kamuoliukų sąrašai
Galioja Golfo Taisyklėse esantys pavyzdiniai Nuostatų punktai dėl Tinkančių ‘draiverio’ galvučių (žr. 154-155 psl.)
ir Tinkančių golfo kamuoliukų (žr. 155-156 psl.).
Pastaba: atnaujinti Tinkančių ‘draiverio’ galvučių ir golfo kamuoliukų sąrašai yra R&A interneto svetainėje
(www.randa.org).

5. Žaidimo sustabdymas dėl pavojingos situacijos (6-8b taisyklės pastaba)
Kai Komitetas dėl pavojingos situacijos žaidimą turi sustabdęs, o žaidėjų grupė yra tarp dviejų laukų, jie privalo
neatnaujinti žaidimo tol, kol Komitetas nepaskelbs žaidimo atnaujinimo. Jei jie tuo metu žaidžia lauke, jie privalo
nedelsiant nutraukti žaidimą ir neatnaujinti jo tol, kol Komitetas nepaskelbs žaidimo atnaujinimo. Jei žaidėjas
nedelsiant nenutraukia žaidimo, jis yra diskvalifikuojamas, nebent yra pateisinamos aplinkybės netaikyti nuobaudos
kaip numatyta 33-7 taisyklėje.
Žaidimo sustabdymui naudojami tokie signalai:
 Nutraukti žaidimą nedelsiant: vienas ilgai trunkantis sirenos signalas.
 Nutraukti žaidimą: pakartojami trys einantys iš eilės sirenos signalai.
 Atnaujinti žaidimą: pakartojami du trumpi sirenos signalai.

3. Žaidimo tempas (6-7 taisyklės pastaba)
(a) Nustatytas laikas
Kiekvienam laukui nustatomas maksimalus žaidimo laikas atsižvelgiant į jo ilgį ir sudėtingumą. Maksimalų
nustatytą laiką 18 laukų sužaidimui bus galima gauti prieš žaidimą.
Terminas „netinkamoje pozicijoje“ (angl. out of position). Pirmoji ar bet kuri tolimesnė grupė išleista pagal starto
laikų intervalą bus manoma, kad yra „netinkamoje pozicijoje“, jeigu bet kuriuo raundo metu grupės bendrasis
sugaištas laikas viršys sužaistų laukų kiekiui nustatytą laiką. Bet kuri tolimesnė grupė bus laikoma, kad yra
„netinkamoje pozicijoje“, jeigu 1) laiko intervalas tarp jos ir priekyje žaidžiančios grupės bus didesnis nei intervalas
starto protokole ir 2) bus viršytas sužaistų laukų kiekiui nustatytas laikas.
(b) Procedūra, kai grupė yra netinkamoje pozicijoje
i. Jei bus nuspręsta sekti grupės žaidimo laiką, teisėjas matuos kiekvieno grupės žaidėjo individualų laiką. Visi
grupės žaidėjui bus informuoti, kad jie yra „netinkamoje pozicijoje“ ir, kad bus nustatomas jų žaidimo laikas.
ii. Maksimaliai leistinas laikas smūgiui yra 40 sek. Papildomos 10 sek. yra skiriamos pirmajam žaidėjui:
 smūgiuojant iš Par 3 lauko starto aikštelės;
 smūgiuojant į ridenimo aikštelę (angl. approach shot); ir
 atliekant artimąjį žemą (angl. chip) ar ridenimo smūgius.
Laikas bus pradėtas matuoti po to, kai 1) žaidėjas turėjo pakankamai laiko pasiekti savo kamuoliuką, 2) jo eilė yra
žaisti ir 3) jis gali pradėti žaisti be trukdžių.

NUOBAUDA UŽ NUOSTATŲ PUNKTO PAŽEIDIMĄ: diskvalifikacija.
6. Transportavimas
Žaidėjas nustatyto raundo metu negali būti vežamas bet kokia transporto priemone, nebent Komiteto leidimu.
(Pavyzdys: Iškilus specifiniai situacijai, taupant laiką, Komiteto narys arba teisėjas gali pats arba kitas asmuo
pavežti žaidėją golfomobiliu ne nustatyto raundo įprasto žaidimo tikslu, o nuvykti į vietą kur buvo atliktas
paskutinis smūgis ir grįžti iš jos (pvz., prarastas kamuoliukas), atvykti į vietą kur priimamas sprendimas dėl
taisyklių, pasiekti priedangą nuo perkūnijos ar audros ir t.t. Žaidėjas negali vairuoti pats.
* NUOBAUDA PAŽEIDUS ŠĮ NUOSTATŲ PUNKTĄ:
Mačo žaidime – baigus žaisti lauką, kuriame buvo pastebėtas pažeidimas, mačo rezultatas yra koreguojamas
atimant vieną lauką iš kiekvieno lauko nuo kurio pažeidimas įvyko; maksimalus atėmimas per raundą – du
laukai.
Smūgio žaidime – du smūgiai kiekvienam laukui, nuo kurio pažeidimas įvyko; didžiausia nuobauda per raundą
– keturi smūgiai (po du smūgius pirmiems dviem laukams, nuo kurio pažeidimas atsitiko).
Mačo žaidime arba smūgio žaidime – jei pažeidimas nustatomas tarp dviejų žaidžiamų laukų, laikoma, kad
pažeidimas buvo nustatytas nuo kito lauko ir nuobauda turi būti pritaikyta atitinkamai.
Vaiduoklio (angl. bogey) ir par varžybose – žr. 32-1a taisyklės 1 pastabą.
Steiblfordo varžybos – žr. 32-1b taisyklės 1 pastabą.

Ridenimo aikštelėje laikas bus pradedamas matuoti po to, kai 1) žaidėjas turėjo pakankamai laiko kamuoliuką
pakelti, nuvalyti, sugrąžinti jį į vietą, 2) pataisyti kamuoliuko išmuštas duobutes ir pašalinti laisvuosius trukdžius
nuo savo ridenimo linijos. Laikas praleistas stebint ridenimo liniją už duobutės ir/arba už kamuoliuko bus
įskaičiuotas į artimiausiam smūgiui skirtą laiką.
iii. Laiko matavimas bus nutrauktas tada, kai grupė grįš į tinkamą poziciją ir žaidėjai apie tai bus atitinkamai
informuojami.

* Bet kokios neleistinos transportavimo formos naudojimas privalo būti nutrauktas iš kart po to kai pažeidimas
buvo aptiktas. Priešingu atveju, žaidėjas yra diskvalifikuojamas.

Pastaba: Tam tikromis aplinkybėmis, vietoje visų grupės žaidėjų laiko matavimo gali būti pasirenkamas atskiras
žaidėjas ar žaidėjai iš grupės.

7. Antidopingas
Žaidėjai privalo laikytis ir būti saistomi su bet kokia antidopingo politika, kuri gali būti nustatyta varžybose, kuriose
jie dalyvauja, detalizuota atitinkamoje registracijos formoje, bet kokiame išankstiniame pranešime arba golfo
aikštyne.

NUOBAUDA UŽ NUOSTATŲ ŠIO PUNKTO PAŽEIDIMĄ (6-7 taisyklės 2 pastaba ir 32-1b taisyklės 4 pastaba):
1 blogas laikas
2 blogi laikai
3 blogi laikai
4 blogi laikai

–
–
–
–

Smūgio žaidimas
Mačo žaidimas
Steiblfordas
Žaidėjas bus teisėjo įspėtas ir informuotas, kad už kitą blogą laiką jis bus baudžiamas.
Vieno smūgio nuobauda
Lauko pralaimėjimas
1 taškas iš sumos
Dar dviejų smūgių nuobauda
Dar vieno lauko pralaimėjimas
Dar 2 tšk. iš sumos
Diskvalifikacija
Diskvalifikacija
Diskvalifikacija

8. Rezultatų kortelės grąžinimas
Žaidėjo rezultatų kortelė privalo būti grąžinama vadovaujantis 6-6b taisykle į turnyro Sekretoriatą (angl. recording
office/area) iškart po žaidimo pabaigos. Laikoma, kad žaidėjas oficialiai grąžino savo rezultatų kortelę Komitetui,
kai jis išeina iš Sekretoriato.
9. Sprendimas dėl lygaus rezultato
Būdas kaip priimamas sprendimas dėl lygaus rezultato yra nurodomas kiekvienų Varžybų nuostatuose.

(c) Procedūra, kai tame pačiame raunde vėl nustatoma netinkama pozicija
Jei grupė raundo metu yra „netinkamoje pozicijoje“ daugiau nei kartą, aukščiau aprašytos procedūros taikomos
kiekvienu atveju. Blogi laikai ir nuobaudų pritaikymas tame pačiame raunde bus sumuojami, kol raundas nebus
baigtas. Žaidėjas nebus baudžiamas už antrąjį blogą laiką, jeigu jis prieš tai nebus informuotas dėl ankstesnio blogo
laiko.

10. Varžybų rezultatai, varžybų pabaiga
(a) Mačo žaidimas. Laikoma, kad mačo rezultatas yra oficialiai paskelbtas, kai jis užregistruojamas varžybų
Sekretoriate.
(b) Smūgio žaidimas. Laikoma, kad varžybų rezultatai yra oficialiai paskelbti ir varžybos yra pabaigtos, kai turnyro
prizas yra įteiktas nugalėtojui.

(d) Atsitiktinis laiko matavimas be įspėjimo kai grupė yra tinkamoje pozicijoje
Tam tikromis aplinkybėmis grupei arba atskiram žaidėjui gali būti matuojamas laikas be įspėjimo, įskaitant ir kai
grupė yra tinkamoje pozicijoje. "Atsitiktinio laiko matavimo" atveju taikomos aukščiau esančio (b) punkto laiko
matavimo nuostatos ir nuobaudos, išskyrus tai, kad žaidėjui bus skirtas "blogas laikas" jei jis viršys 60 sek. laiką
skirtą smūgiui su papildomomis 10 sek. (t.y., iš viso 70 sek.) kai žaidėjo smūgiuoja pirmasis kaip nurodyta (b)
punkte aukščiau.
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