
Paikallissäännöt 

St. Laurence Golf Ry 
Voimassa 23.06.2021 alkaen 

1. Sinisin paaluin tai valkoisella maalilla merkityt alueet ovat kunnostettavaa aluetta. 
Vapautuminen säännön 16.1b mukaan. 

2. Muurahaispesät 
Kentällä olevat muurahaispesät ovat pelaajan valinnan mukaan joko irrallisia 
luonnonhaittoja, jotka voi poistaa Säännön 15.1 nojalla, tai kunnostettavia 
alueita, joista saa vapautua Säännön 16.1 nojalla. 

3. Vastaistutetut / Nuoret tukipuin tuetut ja teräsverkolla suojellut puut ovat kiellettyä 
pelialuetta. 
Jos pelaajan pallo on missä tahansa kentällä paitsi estealueella ja pallo koskettaa 
tällaista puuta tai tällainen puu haittaa pelaajan lyöntiasentoa tai aiotun svingin 
vaatimaa tilaa, täytyy pelaajan vapautua tästä Säännön16 .1f nojalla. 

4. Jos tiedetään tai on käytännössä varmaa, että pelaajan pallo on osunut 
sähköjohtoon pelattaessa Kalkkipetterin väylää 4 ja 5, lyöntiä ei lasketa. Pelaajan 
tulee uusia lyönti ilman rangaistusta siitä paikasta mistä edellinen lyönti suoritettiin 
(ks. Säännöstä 14.6 kuinka toimia). 

5. Etäisyyttä osoittavat mittalaatat ja -merkit sekä etäisyyttä osoittavien paalujen 
jalustat kentällä ovat kiinteitä haittoja, joiden siirtäminen on kielletty.  Vapautuminen 
rangaistuksetta säännön 16.1b mukaan. (Jalustoissa olevat etäisyyttä osoittavat 
paalut itsessään ovat määritelmän mukaan liikuteltavia haittoja.) 

6. Kiinteästä haitasta saa vapautua Säännön 16.1 mukaisesti.  
 
Pelaajalla on myös seuraava vapautumisvaihtoehto, kun tällaiset kiinteät haitat ovat 
lähellä viheriötä ja pelaajan pelilinjalla: 
Tätä paikallisääntöä voidaan käyttää vain silloin, kun sekä pallo että kiinteä haitta 
ovat yleisen pelialueen väylämittaan tai lyhyemmäksi leikatulla alueella.  
Pelaaja voi vapautua Säännön 16.1b nojalla kiinteän haitan ollessa: 
Pelilinjalla, ja se on: 
Enintään kahden mailanmitan etäisyydellä viheriöstä, ja 
Enintään kahden mailanmitan etäisyydellä pallosta 
 
Vapautumista ei sallita tämän paikallissäännön perusteella, jos pelaaja valitsee 
pelilinjan, joka on selkeästi epätarkoituksenmukainen. 

7. Hakkeella peitetyt alueet puiden juurella ovat kentän olennaista rakennetta. Irralliset 
hakepalat ovat irrallisia luonnonhaittoja.  

8. Kentän ulkorajan Pyhän Laurin väylän 3 vasemmalla puolella viheriön kohdalla ja 
väylän 4 vasemmalla puolella koko matkalla muodostaa verkkoaidan kentän 
puoleinen reuna. Aita on ulkorajan merkki, eikä anna vapautusta säännön 16 
perusteella. 

Rangaistus paikallissäännön rikkomisesta: Reikäpeli – reiän menetys; Lyöntipeli – kaksi 
lyöntiä. Muilta osin kentällä noudatetaan R&A:n hyväksymiä, 01.01.2019 voimaan tulleita 
golfsääntöjä.  
 


