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1. Laukumā tiek piemēroti ziemas noteikumi. Bumbiņu, kas atrodas līdz grīnam var
pārvietot bez soda vienas izvērstas rezultātu kartiņas attālumā, ne tuvāk bedrītei, ne
šķērslī un ne uz grīna.
2. Kluba mājas zona pa labi no 1. izsitiena vietas un aiz 9.bedrītes ir auts. Tā ir marķēta ar
baltajiem mietiņiem. Pārējās laukuma robežas ir marķētas ar nožogojumu un/vai baltajiem mietiņiem.
3. Visi ūdens šķēršļi ir marķēti mietiņiem, ja bumba nonākusi ūdenī ir jārīkojas saskaņā ar
Noteikumu 26. punktu un atbilstoši jānomet bumbiņa.
4. Remonta zona ir marķēta ar ziliem mietiņiem.
5. Puķu dobe pie 5. izsitiena vietas ir remonta zona. Ja spēlētāja bumbiņa atrodas šajā
remonta zonā, spēlētājam jārīkojas saskaņā ar Noteikumu 25-1 b vai 25-1 c.
6. Ja spēlētāja bumbiņa 7. bedrītē atrodas remonta zonā Noteikums 25-1 b vai 25-1 c
(apzīmēta ar ziliem mietiņiem), spēlētājam bez soda bumbiņa ir obligāti jānomet
nomešanas zonā, kas apzīmēta ar baltu līniju un burtiem “D.Z.”.
7. Ja spēlētāja bumbiņa 8. bedrītē atrodas remonta zonā Noteikums 25-1 b vai 25-1 c
(apzīmēta ar ziliem mietiņiem), spēlētājam bez soda bumbiņa ir obligāti jānomet
nomešanas zonā, kas apzīmēta ar baltu līniju un burtiem “D.Z. 2”. Ja bumbiņa remonta
zonā nav šķērsojusi vidus līniju (apzīmēta ar ziliem mietiņiem un dzeltenu striķi) bumbiņa ir obligāti jānomet nomešanas zonā, kas atrodas uz sarkanās izsitiena vietas “ D.Z.1”.
8. Kociņi abās pusēs ceļam starp 3.bedrīti un 4. bedrīti ir jaunie kociņi. Ja kociņi traucē
stājai vai vēzienam jārīkojas saskaņaā ar noteikumu 24-2b (bumbiņu pārvieto bez soda
uz tuvāko spēlējamo vietu, bet ne tuvāk bedrītei).
9. Kustināmie traucēkļi (Noteikums 24-1) ir visas attālumu atzīmes, ūdens šķēršļu mietiņi
un akmeņi bunkuros.
10. Auta mietiņi uz 1. un 9. bedrītes ir nekustami traucēkļi (Noteikums 24-2).
11. Ja neesat pārliecināti par pareizu noteikumu pielietojumu, lūdzu izspēlējiet otru
bumbiņu un rezultātu kartiņā atzīmējiet abus rezultātus. Galīgais lēmums par rezultātu
jāsaskaņo ar sacensību tiesnesi pirms rezultātu kartiņas parakstīšanas!
12. Lūdzu ievērojiet spēles tempu un turieties līdzi priekšā esošajiem spēlētājiem. Ja
tiesneši ievēros, ka Jūs neievērojat spēles tempu Jums tiks izteikts oficiāls brīdinājums.
Jums tiks dots noteikts laiks spēles pozīcijas atgūšanai, ja nebūsiet atgriezušies savā vietā
saņemsiet atbilstošu sodu.
13. Asfalts pa kreisi no 9. bedrītes (apzīmēts ar C.P.) ir nekustināms traucēklis un pienākas
atvieglojums saskaņā ar noteikumu 24-2.

