Cooke –kentän paikallissäännöt kilpailu- ja tasoituskierroksella
A. Pysyvät paikallissäännöt
A1. Kentän kiinteät haitat ovat säännön 24 määrittelemien lisäksi:
kukkaistutukset, muurahaispesät, rauhoitetut kasvit (kangasvuokko) ja sinivalkoisella paalulla
merkityt katajat (väylällä 1). Vapautuminen säännön 24-2 mukaisesti.
A2. Polut, tiet ja paalut
Kentällä olevat polut ja tiet ovat kiinteitä haittoja. Vapautuminen säännön 24-2 mukaisesti.
A3. Etäisyysmerkinnät
Kaikki etäisyysmerkinnät ilmoittavat suoran etäisyyden merkistä viheriön keskelle. Etäisyysmerkinnät ovat kiinteitä haittoja. Merkin poistaminen on kielletty. Vapautuminen säännön 24-2
mukaisesti.
A4. Cooke-kentällä olevat suuret hiekka- eli PIT-alueet (WASTE BUNKERS) eivät ole
hiekkaestettä. Pelaaja voi koskettaa mailalla PIT-alueen maata valmistuessaan lyöntiin – samaa
pelaaja ei voi tehdä normaalissa hiekkaesteessä. PIT-alueille ei saa viedä golfkärryjä.
A5. Pudotusalue (dropping zone) väylällä 7.
Pallo, joka on mennyt vesiesteeseen reiällä 7, voidaan yhdellä rangaistuslyönnillä pudottaa DROP
AREA -kyltillä merkitylle pudotusalueelle, alue on merkitty suihkemaalilla.
A6. Irtokivet hiekkaesteissä
Irtokivet hiekkaesteissä ovat liikuteltavia haittoja (Sääntö 24-1).
A7. Kiinteät haitat viheriön läheisyydessä
Pallon ollessa pelialueella enintään kahden mailanmitan päässsä kiinteästä haitasta, joka sijaitsee
enintään kahden mailan mitan päässä pelattavan viheriön reunasta, ja tämä haitta sijaitsee
pelilinjalla pallon ja reiän välissä, saa pelaaja nostaa pallonsa, puhdistaa ja pudottaa sen lähimpään
paikkaan, joka a) vapauttaa haitasta, b) ei ole lähempänä reikää ja c) ei ole esteessä tai viheriöllä.
Pelaaja saa vapautuksen myös, jos kiinteä haitta on enintään kahden mailanmitan viheriön
reunasta pelaajan puttilinjalla. Tällöin pallon saa nostaa ja asettaa lähimpään paikkaan, joka a)
vapauttaa haitasta, b) ei ole lähempänä reikää ja c) ei ole esteessä. Pallon saa puhdistaa, kun se
nostetaan.
B. Toistaiseksi voimassa olevat paikallissäännöt
B1. Mittalaitteiden käyttö
Etäisyyttä mittaavien laitteiden käyttö pelissä on sallittu. Jos laitetta käytetään mittaamaan tuulta,
lämpötilaa tai kentän kaltevuutta, joka rikkoo sääntöä 14-3, seuraa lyöntipelissä kahden lyönnin
rangaistus, reikäpelissä reiän menetys, ja seuraavasta rikkeestä pelistä sulkeminen. Jos rike tapahtuu
kahden reiän välillä, kohdistuu rangaistus seuraavaan reikään.
C. Merkinnät kentällä
C1. Merkintävärit
Ulkoraja
Vesieste
Sivuvesieste
Kunnostettava alue
Alue, jolta pelaaminen kielletty
150 metrin mittapaalu

valkoinen sekä väylien 5, 12 ja 13 vasemmalla
puolella oleva verkkoaita
keltainen
punainen
sininen
sinivalkoinen
puinen tolppa, johon merkitty 150 m
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D. Rangaistus paikallissäännön rikkomisesta, ellei muuta ole todettu sääntökohdassa
Lyöntipeli: kaksi lyöntiä
Reikäpeli: reiän menetys.
Edellä olevat paikallissäännöt ovat kentän perussäännöt. Paikallissääntöjä voidaan muuttaa olosuhteiden
muuttuessa. Tarkista voimassa olevat säännöt ennen kierrosta caddie masterilta.

