
Paikallissäännöt Mijas Golf (PAR1 Mijas -kilpailut) 
 
LIIKUTELTAVA HAITTA (sääntö 24-1) 
- Kentällä olevat ketjut, niiden kannattimet ja kenttäopasteet ovat liikuteltavia 
haittoja.  
- Bunkkereissa olevat irtokivet saa poistaa ilman rangaistusta. 
 
KIINTEÄ HAITTA (sääntö 24-2) 
- Kaikki vesi- ja sivuvesiesteiden sekä kunnostettavan alueen paalut.  
- Tuetut puut. 
- Päällystetyt tiet ja polut (myös hiekkapäällysteiset) sekä niiden reunukset. 
- Kastelulaitteiden kannet ovat kiinteitä haittoja. Mikäli mainittu haitta on 
enintään kahden mailanmitan päässä pelattavan viheriön reunasta ja sijaitsee 
pallon ja reiän välissä, saa pelaaja vapautua haitasta seuraavasti: 
Pallon ollessa viheriön ulkopuolella, mutta ei kuitenkaan esteessä ja enintään 
kahden mailanmitan päässä haitasta, saadaan se nostaa, puhdistaa ja pudottaa 
lähimpään paikkaan, joka vapauttaa haitasta, muttei lähemmäksi reikää eikä 
esteeseen tai viheriölle. 
- Mittapaalut; 100 m (punainen) ja 150 m (keltainen), joista mitattu matka on 
viheriön etureunaan, ovat kiinteitä haittoja. Paalun poistaminen on kielletty. 
Vapautuminen ilman rangaistusta. 
 
KUNNOSTETTAVA ALUE (sääntö 25-1) 
- Kukkapenkit. Mikäli pallo katoaa kukkapenkkiin, niin lähin vapauttava paikka 
määräytyy ylityskohdan mukaan. Pallon etsiminen kukkapenkistä on kielletty. 
- Kentänhoitajan aiheuttamat vauriot. 
- Bunkkerissa kastelusta tai sateesta syntyneet vesiurat. Pallo on pudotettava 
bunkkeriin. 
- Los Lagos -kentän keskellä kulkeva katu ja sen reunalla olevat betoniset 
rakennelmat. 
Lähin vapauttava paikka voi olla kummalla puolen tietä tahansa. 
 
VESIESTEET (sääntö 26) 
- Vesiesteet on merkitty keltaisilla paaluilla. 
- Sivuvesiesteet on merkitty punaisilla paaluilla. 
- Paalujen välissä esteen raja noudattaa esteen luonnonmukaista rajaa. 
 
Los Olivoksen väylän numero 9 oikealla puolella oleva metsikkö on merkitty 
punaisin paaluin. 
 
ULKONA  
Ulkona on rajattu valkoisilla paaluilla, kivi-, verkko- tai pensasaidoilla. 
 
TALVISÄÄNTÖ 
Mikäli kentällä on talvisääntö, tarkoittaa se sitä, että kentän lyhyeksi leikatulla 
alueella saa pallon merkitsemisen jälkeen puhdistaa ja asettaa korkeintaan 15 cm 
päähän alkuperäisestä paikasta, ei kuitenkaan lähemmäksi lippua. 
Golfkärryjen vetäminen viheriön ja viheriöbunkkerin välistä tai lyöntipaikoilla on 
kielletty. 
 
PAIKALLISSÄÄNTÖJEN RIKKOMINEN  
LYÖNTIPELI  - KAKSI LYÖNTIÄ 
REIKÄPELI - REIÄN MENETYS  
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Paikallissäännöt SANTANA GOLF (PAR1 -
viikkokilpailut) 
 
LIIKUTELTAVA HAITTA (sääntö 24-1) 
- Kentällä olevat ketjut, niiden kannattimet ja kenttäopasteet ovat liikuteltavia 
haittoja. Haitan saa siirtää ilman rangaistusta.  
- Bunkkerissa olevat irtokivet saa poistaa ilman rangaistusta. 
 
KIINTEÄ HAITTA (sääntö 24-2) 
- Kaikki vesi- ja sivuvesiesteiden sekä kunnostettavan alueen paalut. 
- Tuetut puut. 
- Päällystetyt tiet ja polut (myös hiekkapäällysteiset) sekä niiden reunukset.  
- Kastelulaitteiden kannet ovat kiinteitä haittoja. Mikäli mainittu haitta on 
enintään kahden mailanmitan päässä pelattavan viheriön reunasta ja sijaitsee 
pallon ja reiän välissä, saa pelaaja vapautua haitasta seuraavasti:  
Pallon ollessa viheriön ulkopuolella, mutta ei kuitenkaan esteessä ja enintään 
kahden mailanmitan päässä haitasta, saadaan se nostaa, puhdistaa ja pudottaa 
lähimpään paikkaan, joka vapauttaa haitasta, muttei lähemmäksi reikää eikä 
esteeseen eikä viheriölle. 
- Mittapaalut; 100 m (punainen), 150 m (keltainen) ja 200 m (sininen), joista 
mitattu matka on viheriön etureunaan, ovat kiinteitä haittoja. Paalun poistaminen 
on kielletty. Vapautuminen ilman rangaistusta. 
 
KUNNOSTETTAVA ALUE (sääntö 25-1) 
- Kunnostettavat alueet on merkitty sinisin tai sinivalkoisin paaluin. Sinivalkoisin 
merkityiltä alueilta pelaaminen on kielletty. 
 
VESIESTEET (sääntö 26) 
- Vesiesteet on merkitty keltaisilla paaluilla. 
- Sivuvesiesteet on merkitty punaisilla paaluilla. 
- Paalujen välissä esteen raja noudattaa esteen luonnonmukaista rajaa. 
 
ULKONA  
Ulkona on rajattu valkoisilla paaluilla, kivi-, verkko- tai pensasaidoilla. 
 
TALVISÄÄNTÖ 
Mikäli kentällä on talvisääntö, tarkoittaa se sitä, että kentän lyhyeksi leikatulla 
alueella saa pallon merkitsemisen jälkeen puhdistaa ja asettaa korkeintaan 15 cm 
päähän alkuperäisestä paikasta, ei kuitenkaan lähemmäksi lippua. 
Golfkärryjen vetäminen viheriön ja viheriöbunkkerin välistä tai lyöntipaikoilla on 
kielletty. 
Lippujen värit: Lipputangossa oleva punainen lippu tarkoittaa, että reikä on 
griinin edessä, keltainen lippu keskellä ja sininen lippu takana. 
 
PAIKALLISSÄÄNTÖJEN RIKKOMINEN  
LYÖNTIPELI - KAKSI LYÖNTIÄ 
REIKÄPELI - REIÄN MENETYS  
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