RÕUGE GOLFIVÄLJAKU KOHALIKUD REEGLID
Reeglid
Remondiala
Ala kus kasvavad noored männid (piir tähistatud siniste tokkidega) ja kahte uut greeni(piir märgistatud
siniste tokkidega) loetakse remondialaks. Kui pall satub remondialale, saab mängija ilma trahvita vaba
dropi selleks ettenähtud alast, kust sooritab oma järgmise löögi.
Veetakistused
* Veetakistuseks loetakse Rõuge väljakul 1. Raja majaehituse ala ning 4. Raja lahtilöögi ette ja
paremale jäävat niitmata ala (piir on tähistatud punaste ja kollaste tokkidega.)
* Kui pall asub veetakistuses või on kadunud veetakistusse, mis on tähistatud punaste tokkidega, võib
mängija ühe trahvilöögiga:
a. kukutada palli väljapoole veetakistust kahe kepipikkuse ulatuses, kohast, kust esialgne pall viimati
ületas veetakistuse piiri , kuid mitte augule lähemale.
b. kukutada palli selleks ettenähtud drop alasse.
* Kui pall asub veetakistuses või on kadunud veetakistusse, mis on tähistatud kollaste tokkidega, võib
mängija:
a. kukutada palli ühe trahvilöögiga väljapoole veetakistust kahe kepipikkuse ulatuses, kohast, kust
esialgne pall viimati ületas veetakistuse piiri , kuid mitte augule lähemale.
b. mängida palli ilma harjutuslöögita veealast.
* Veetakistuses harjutuslöökide tegemine keelatud.
Aut
Rõuge väljakul on aut:
 Surnuaed - piiriks surnuaia äärse tee väljakupoolne teeäär kuni tee lõppeb, sealt edasi on piiriks
kuusehekk (piir tähistatud valgete tokkidega)
 4. Raja greeni taga asuv männiistandus (piir tähistatud valgete tokkidega)
Kadunud pall
* Kui pall on kadunud väljaspool veetakistust või asub väljaspool mänguruumi (pall on audis), peab
mängija (ühe lisatud löögiga) lööma palli võimalikult lähedalt kohale, kus esialgset palli viimati löödi.
* Kui pall arvatakse olevat kadunud väljaspool veetakistust või asuvat väljaspool mänguruumi, võib
aja säästmiseks lüüa varupalli. Kaasvõistlejale tuleb teatada kavatsusest lüüa varupalli — seda tuleb
teha enne, kui mängija ise või tema partner läheb esialgset palli otsima.
* Kui esialgne pall ei ole kadunud ega ole audis, peab mängija katkestama mängu varupalliga ja
jätkama esialgse palliga.
Mittemängitav pall
* Otsuse, kas pall on mittemängitav, teeb mängija ainuisikuliselt. Kui mängija kuulutab oma palli
mittemängitavaks, peab ta ühe trahvi löögiga:
a. mängima palli võimalikult selle koha lähedalt, kust esialgset palli viimati löödi; või
b. kukutama palli ühe trahvilöögiga, kahe kepipikkuse raadiusesse sellest kohast, kus pall asus, kuid
mitte augule lähemale.
* Puuoksad, lehed ja muu lahtise risu võib eemaldada, kuid selle käigus ei tohi pall liikuda.

