Paikallissäännöt
Out of bounds
Out of bounds on merkitty valkoisin paaluin (alku- ja päätöspaalut valko-musta
paaluin).
Vesieste
Vesieste on merkitty keltaisin paaluin ja keltaisilla merkkiharjaksilla.
Sivuvesieste
Sivuvesieste on merkitty punaisin paaluin ja punaisilla merkkiharjaksilla.
Kunnostettava alue
Kunnostettavia alueita ovat seuraavat alueet:
•
•

sinisin paaluin merkityt alueet (alku- ja päätöspaalut sini-mustin paaluin)
esiin pistävät kivet ja kalliot lyhyeksi leikatulla alueella

Kunnostettava alue, josta pelaaminen on kielletty
Sinivalkoisin paaluin merkitty alue on kunnostettava alue, josta pelaaminen on
kielletty. Rangaistus paikallissäännön rikkomisesta lyöntipelissä kaksi lyöntiä ja
reikäpelissä reiän menetys.
Kiinteät haitat
Kiinteiden haittojen vaikutuksesta vapaudutaan Säännön 24-2 mukaisesti.
Lisäksi mikäli kiinteä haitta on enintään kahden mailanmitan päässä pelattavan
viheriön reunasta ja pallo on enintään kahden mailan mitan päässä kiinteästä
haitasta ja tämä haitta sijaitsee pelilinjalla pallon ja reiän välissä, saa pelaaja
vapautua haitasta seuraavasti:
Pallo täytyy nostaa ja pudottaa lähimpään paikkaan, joka (a) ei ole lähempänä
reikää, (b) vapauttaa haitasta ja (c) ei ole esteessä tai viheriöllä.
Pallon ollessa viheriöllä ja kiinteä haitta on kahden mailanmitan päässä viheriön
reunasta pelaajan puttilinjalla, voi pelaaja ottaa vapautuksen seuraavasti:
Pallo täytyy nostaa ja asettaa lähimpään paikkaan, joka (a) ei ole lähempänä
reikää, (b) vapauttaa haitasta ja (c) ei ole esteessä. Pallon saa puhdistaa, kun se
nostetaan. Rangaistus paikallissäännön rikkomisesta lyöntipelissä kaksi lyöntiä
sekä reikäpelissä reiän menetys.
Tiet ja polut
Kaikista teistä ja poluista pelaaja saa vapautua säännön 24-2b mukaisesti.
Sähköjohdot kentällä
Jos pallo osuu kentällä olevaan sähköpylvääseen, -johtoon, sähköpylvään
tukivaijeriin tai sähköpylvääseen kuuluvaan osaan, on pelaajan uusittava lyönti
rangaistuksetta.(Sääntö 20-5). Ellei pallo ole viivytyksettä saatavilla, voidaan
pallo korvata toisella. Rangaistus paikallissäännön rikkomisesta lyöntipelissä
kaksi lyöntiä sekä reikäpelissä reiän menetys.

Suojaverkot pelialueella
Kaikki suojaverkot pelialueella ovat kiinteitä haittoja ja niistä saa vapautua
säännön 24-2 mukaisesti.
Suojeltavat katajat
Pelialueella olevat katajat ovat kiinteitä haittoja. Jos nämä katajat häiritsevät
pelaajan lyöntiasentoa tai hänen mailansa aiottua heilahdusrataa on pelaajan
vapauduttava rangaistuksetta kiinteän haitan vaikutuksesta säännön 24-2
mukaisesti. Rangaistus paikallissäännön rikkomisesta lyöntipelissä kaksi lyöntiä
ja reikäpelissä reiän menetys.
Irtokivet hiekkaesteessä
Hiekkaesteissä olevat irtokivet ovat liikuteltavia haittoja ja ne saa
rangaistuksetta poistaa (Sääntö 24-1).
Vesivahingot hiekkaesteessä
Voimakkaan sateen tai kastelulaitteen aiheuttama vahinko hiekkaesteessä sekä
mahdollinen esiin pistävä pohja ovat kunnostettavia alueita. Sääntö 25-1b.
Droppausalue (DZ) väylällä 2
Jos pallo menee väylän 2 viheriön takana olevaan vesiesteeseen on peliä
jatkettava viheriön vasemmalla puolella olevalta droppausalueelta (DZ).
Rangaistus paikallissäännön rikkomisesta lyöntipelissä kaksi lyöntiä sekä
reikäpelissä reiän menetys.
Etäisyysmittarit
Etäisyysmittarin käyttö pelissä on sallittu. Vain sellaista mittaria voidaan käyttää
joka mittaa etäisyyttä. Sellaisen etäisyysmittarin käyttö joka mittaa
ilmansuuntaa, tuulta, lämpötilaa tai kentän kaltevuutta on kielletty. Rangaistus
paikallissäännön rikkomisesta on pelistä sulkeminen.
Pallon noutaminen piha-alueilta sekä naapurien tontilta on ehdottomasti
kielletty.
Alueet, jotka on merkitty oranssin värisin paaluin, pelaaminen ja pallojen nouto
ehdottomasti kielletty.Noudata erityistä varovaisuutta 9. ja 10. väylän
lyöntipaikalla sekä lähestyttäessä 18. väylän viheriöitä. Huomioi kaikissa
tapauksissa lähistöllä olevat muut asiakkaat, myös Vanhan Kivinavetan terassilla
oleskelevat henkilöt.
Lipun paikka viheriöllä
• punainen edessä
• keltainen keskellä
• valkoinen takana
Käynti 10. tiille pelaajapolkua pitkin. 10 min. pakollinen tauko 9-reiän
jälkeen 4H Barissa. Sen kiinni ollessa, muut ravintolat palvelevat pelaajia.

GOLFAUTON AJO-OHJEET
Golfautolla saa ajaa ainoastaan tiellä, väylällä tai leikatussa raffissa. Käytä aina
golfautotietä, kun se on mahdollista. Erityisesti teealueilla. Älä koskaan aja
teealueilla, greeneillä tai pitkässä heinässä. Älä koskaan aja lähemmäksi kuin 25
metriä greenistä väylän menosuunnassa. Älä aja bunkkerien reunojen
läheisyydessä – vaarana reunan sortuminen. Aja aina suoria linjoja ja pyri
välttämään sutimista. Pysäköi auto riittävän kauaksi greenistä joko tielle tai
raffiin. Noudata kentällä olevia golfautojen opastemerkkejä (esim. NO CARTS).
Palauta vuokra-auto siistissä kunnossa ja ilmoita aiheuttamistasi vaurioista heti
kierroksen jälkeen. Golfauton vuokra oikeuttaa yhteen golfkierrokseen ja
golfauto on palautettava viimeistään 5 tunnin kuluttua varatusta starttiajasta.
Annettujen ohjeiden laiminlyönnistä seuraa välitön kentältä poistaminen.
GOLFAUTON TURVALLISUUSOHJEET
Golfauton kuljettajalta vaaditaan 15 vuoden ikä, alle 150 cm oleva henkilö ei saa
ajaa golfautoa. Ajon aikana pidä jalat ja kädet golfauton sisäpuolella. Älä anna
lasten leikkiä golfautolla. Golfauto ei ole lelu. Golfautossa saa kuljettaa vain 2
kahta aikuista ja pelivarusteita. Älä koskaan aja alkoholin tai muun huumaavan
aineen vaikutuksen alaisena. Huomioi rikoslain määräykset. Aja vastuullisesti
kenttää kunnioittaen, vältä äkkipysähdyksiä, aja ylä- ja alamäet suorassa linjassa.
Seisominen lokasuojilla ja takapuskurilla on ehdottomasti kielletty. Ukonilmalla
poistu ajoneuvosta. Golfautolla ei saa ajaa pelaajalinjan etupuolelle, mikäli joku
on vielä lyömässä takaa. Noudata erityistä varovaisuutta parkkialueella,
huoltorakennusten lähellä, teiden ylityksessä, rangella ja klubin läheisyydessä.
Noudata kojetaulussa ja ohjauspyörässä olevia EU-määräysten mukaisia
turvallisuus- ja käyttösymboleja. Noudata valvojan antamia ohjeita ja
määräyksiä. Maksamalla golfauton vuokran tai ottamalla Kultaranta Resortin
golfauton muuten käyttöösi hyväksyt nämä säännöt ja ohjeet.
MUUT LISÄOHJEET GOLFAUTON KÄYTÖSTÄ KULTARANTA RESORT OY:N
ALUEELLA
Huomioi myös tilanteet, jolloin luovutat golfauton toisen käyttöön. Golfauton
vuokraaja on vastuussa vuokraamastaan golfautosta. Golfautolla ei saa ajaa
kentällä, mikäli se sääolosuhteiden tai muun syyn vuoksi on kielletty. Oman
golfauton käytöstä on aina ilmoitettava ennen pelikierrosta caddiemasterille.
Myös omaa golfautoa käyttäviä koskevat golfauton ajo-, turvallisuus- ja muut
lisäohjeet. Liikkumalla omalla golfautolla Kultaranta Resort oy:n alueella
hyväksyt annetut ohjeet ja sitoudut niitä noudattamaan. Kaikilla yleisillä katu- ja
tieosuuksilla noudatetaan tieliikennelakia. Omaa golfautoa käyttävän tulee
huomioida, että golfautossa on oltava voimassaoleva vakuutus mahdollisten
vahinkojen varalta. Golfautolla aiheutetusta henkilövahingosta tehdään aina
ilmoitus poliisille. Golfautolla ajamisesta juopuneena täyttyy rikoslain mukaisesti
ratti- juopumuksen edellytykset. Myös huumaavien lääkkeiden vaikutus on syytä
huomioida. Mikäli golfauton kyydissä oleva matkustaja alkoholin vaikutuksen
alaisena ryhtyy ohjaamaan golfautoa tai koskee hallintalaitteisiin ajon aikana,
niin vieressä istuva itse syyllistyy rattijuopumukseen. Tärkeää on myös

huomioida, että golfauton omistaja syyllistyy rikokseen, mikäli tämä antaa
golfauton juopuneen kuljetettavaksi. Asiaton golfautolla ajaminen golfkentällä on
kielletty.
Maksamalla golfauton vuokran, hyväksyt golfauton käyttöön liittyvät säännöt ja
määräykset.

