
 

 

EstAm Open 2021 kohalikud reeglid (EGCC, Sea Course, 21.05.2021-23.05.2021) 

 

1. Eelispaiga reegel 

(1) E-3 Eelispaiga reegel. Palli, mis asub feeri kõrguseks või madalamaks niidetud 
edenemisalal, võib ilma karistuseta üles tõsta, puhastada ja ühe korra asetada edenemisalale 
ühe kepipikkuse kaugusele palli esialgsest asukohast, kuid mitte lähemale lipule.  

2. Aut (Reegel 18.2) 

(1) Audi piir kulgeb mööda maapinda valgete vaiade või aiapostide väljakupoolsete külgede 
vahel. 

(2) Kõik krundid on aut  

(3) Piiriaiad või kivimüürid määratlevad väljaku piire ning neist ei saa võtta trahvita vabas-
tust. Pall on audis, kui ta asub teisel pool aeda või müüri. 

(4) Kohtades, kus piir on määratletud aia või müüriga, on valged vaiad paigaldatud nähtavuse 
eesmärgil. Need vaiad on teisaldatavad takistused. 

(5) 4. ja 13. raja audi piir kulgeb mööda tiigi välimist parempoolset serva. 

3. Trahvialad (Reegel 17) 

(1) 17. rajal liivaalas asuva trahviala piir kulgeb mööda kivipalistuse välimist (st edenemisala-
poolset) serva.  

(2) Kui veekogu serv ei ole komitee poolt märgistatud, siis trahviala piir kulgeb mööda 
veekogu loomulikku kaldajoont (koht, kus maapind hakkab alla langema, moodustades 
süvendi).  

(3) Kui trahviala värv ei ole komitee poolt määratletud ega märgistatud, on tegu punase trah-
vialaga. 

4. Liivaalad (Waste Areas) 

(1) Rahne ja põõsaid sisaldavad spetsiaalselt ettevalmistatud liivased alad, mis asuvad radadel 
6, 7 ja 17, on edenemisala osad, mitte bunkrid. 



5. Vabastus valelt griinilt

(1) Vale griini hulka kuulub fairway kõrgune ala ümber vale griini, mis on kuni kaks kepipik-
kust lai. See tähendab, et reegli 13.1f alusel vabastust võttes, peab lähimat täielikku vabastuse
kohta määrates võtma täieliku vabastuse sellest alast.

6. Ebaharilik väljaku seisukord (sisaldades teisaldamatuid takistusi) (Reegel 16)

(1) Remondialad on määratletud sinise joonega või siniste vaiadega.

(2) Remondialad on kruusaga täidetud vaod.

(3) Alad bunkrites, kus veevool on liiva minema uhtnud ja jätnud sügavad uurded, on
remondialad.

(4) Kõik vihmutid, kaugustähised, pingid, pallipesurid, suunaviidad, prügikastid,
drenaažikaevud ja infotahvlid on teisaldamatud takistused.

(5) Kõik ligipääsuteed ja rajad väljakul on teisaldamatud takistused isegi kui nad ei ole kun-
stkattega ning mängijal on õigus vabastusele vastavalt reeglile 16.1.

7. Lahutamatud objektid

(1) Kõik väljaku piiride sees asuvad aiad ja müürid on lahutamatud objektid, millest mängija
vabastust ei saa.

8. Ajutised teisaldamatud takistused

(1) Kohalik reegel F-23 Ajutised teisaldamatud takistused on kasutusel. Ajutised teisaldama-
tud takistused on kõik reklaambännerid, -lipud jmt.

Karistus kohaliku reegli rikkumise eest – üldine karistus. 

Kohtunik: Merit Ots, + 372 555 37 545 Peakohtunik: Ramil Pärdi, +372 504 4756  


