Turvallisuus (Safety)
Pelaajan on ennen lyöntiä tai harjoitusheilahdusta varmistauduttava, että ketään ihmistä ei ole niin lähellä, että maila, pallo,
maasta lyöty kivi, oksa tai muu lyönnin vaikutuksesta irtoava aines voi osua heihin.
Pelaajan on odotettava lyöntivuoroaan niin kauan, kunnes edellä pelaavat ovat riittävän kaukana pallon ulottumattomissa.
Voit antaa ihan hyvin lyhytlyöntisten lyödä ensin, jos he eivät yllä edellä pelaaviin asti, mutta itsellesi se on todennäköistä.
Jos pelaajan aikomus lyödä palloa saattaa aiheuttaa vaaran kentänhoitohenkilökunnalle, on pelaajan tehtävänä varoittaa
heitä
Pelaajan on välittömästi varoitettava "FORE"-huudolla muita ihmisiä, jos hänen lyömänsä pallo voi aiheuttaa vaaratilanteen.
Koko peliryhmä on myös vastuussa "FORE" huudosta, jos lyöjä ei itse sitä huomaa.
Huomaavaisuus (Consideration for Other Players)
Älä häiritse tai tuota häiriötä
Pelaajien on osoitettava huomaavaisuutta toisia pelaajia kohtaa aiheuttamatta häiriötä heidän pelilleen liikkumalla,
puhumalla tai tarpeettomasti metelöimällä.
Tiiauspaikalla pelaaja voi tiiata oman pallonsa vasta, kun on hänen lyöntivuoronsa.
Muut pelaajat eivät voi seistä pallon lähellä, välittömästi pallon takana tai reiän takana, kun on palloa pelaavan pelaajan
vuoro lyödä.
Viheriökäytös
Muiden pelaajien ei pitäisi seisoa toisen pelaajan puttilinjalla tai antaa oman varjonsa häiritä puttilinjaa, kun palloa pelataan.
pariaskelta sivuun riittää.
Pelaajien tulisi pysytellä viheriöllä tai sen välittömässä läheisyydessä niin kauan kun kaikki ryhmän pelaajat ovat pelanneet
pallonsa reikään.
Tulosten merkitseminen
Lyöntipelissä merkitsijän tulisi mikäli mahdollista selvittää pelaajan lyöntimäärä reiältä ja merkitä se tuloskorttiin matkalla
seuraavalle tiiauspaikalle.
Pelaamisen nopeus (Pace of Play)
Pelaa ripeästi ja muiden tahdissa
Pelaajien olisi pelattava ripeästi. Toimikunta voi antaa pelinopeutta koskevia pelaajia velvoittavia määräyksiä.
Peliryhmän tehtävänä on pysyä edeltävän peliryhmän pelitahdissa. Jos etäisyyttä syntyy yhden tyhjän reiän verran ja takana
tuleva ryhmä joutuu odottelemaan, tulisi takana tuleva ryhmä päästää ohitse, oli ryhmän koko mikä tahansa. Myös yksi
pelaaja on ryhmä.
Vaikka edessä ei olisi tyhjää reikää, mutta takana tuleva ryhmä pelaa selvästi nopeammin, tulisi takana oleva ryhmä
päästää ohitse. Ohittaminen voi tapahtua missä vain, mutta kätevintä se on tiipaikalta alkaen. Kun oma ryhmä on lyönyt
avauslyöntinsä, se jää odottamaan, jotta ohittava ryhmä ehtii tiipaikalle.
Valmistaudu lyöntivuoroosi (Ready-golf)
Pelaajan tulisi olla valmis pelaamaan, kun on hänen lyöntivuoronsa.
Mailakärryt ja -laukut tulisi viheriön läheisyydessä jättää paikkaan, josta pääsee jatkamaan nopeasti suoraan seuraavalle
tiiauspaikalle.
Kun reikä on pelattu loppuun, pelaajien tulisi välittömästi poistua viheriöltä.
Pallo kadonnut
Mikäli pelaaja epäilee pallonsa kadonneen muualle kuin vesiesteeseen tai menneen pelikentältä ulos, hänen pitäisi ajan
säästämiseksi pelata varapallo.
Älä sano ”LÖYTYY”, ellet ole täysin varma siitä, missä pallo on - melko hyvä näköhavainto ei riitä
Jos näyttää siltä, ettei palloa heti löydy, on syytä antaa ohitusmerkki takana pelaaville, vaikkei palloa olisikaan vielä etsitty
viittä minuuttia. Ohitustilanteessa ryhmän ei pidä jatkaa ennen kuin ohittajat ovat riittävän kaukana.
Kentän kunnosta huolehtiminen (Care of the Course)
Jäljet hiekkaesteessä
Pelaajien pitää tasoittaa jälkensä hiekkaesteessä ja lähellä olevat muiden tekemät jäljet. Tasoittamiseen tulee käyttää
haravaa.
Lyöntijälkien korjaaminen; pallon ja kenkien jättämät jäljet
Pelaajien on huolellisesti pantava irtilyömänsä turpeet paikalleen ja korjattava pallon aiheuttamat vauriot viheriöllä
(riippumatta siitä onko pallon jälki pelaajan aiheuttama tai ei).
Tarpeettomien vaurioiden välttäminen
Pelaajien tulee välttää vaurioittamasta kenttää harjoitusheilahduksillaan tai lyömällä maila kentän pintaan suutuksissa tai
muusta syystä.
Viheriötä ei saa vahingoittaa mailalaukulla tai lipputangolla.
Pelaajat ja mailapojat eivät saisi seistä liian lähellä reikää, jotta reikä ei vahingoittuisi. Lipputankoa on käsiteltävä varoen.
Pallon nostamisessa on varottava reiän vaurioitumista ja putterin lapaa ei saisi siihen käyttää.
Pelaajan ei pidä nojata putteriinsa viheriöllä, varsinkaan nostaessaan palloa reiästä.
Lipputanko pitää asettaa huolellisesti reikään ennen kuin pelaajat poistuvat viheriöltä.

