
 
 



 VÄYLÄKUVAUKSET  
Helmi 7/2021 

 
 Väylä 1 Väylällä voimassa normaali OB-sääntö, valkoiset kepit. OB sijaitsee korista 
                  katsottuna oikealla takana viereisellä väylällä sekä väylän 17/18 välinen raja. 
 Väylä 2 Huomio, väylän kaikilla reunoilla OB- rajat, valkoiset kepit. 
 Väylä 3 Väylällä voimassa normaali OB-sääntö, valkoiset kepit. 

Väylä 4 Mando. Pakollinen kierto oikealta puolelta. Jos kiekko ylittää mandolinjan    
               palaamatta takaisin, jatketaan DZ-paikalta. DZ- paikka vain mandolle.   
                 Väylällä voimassa normaali OB-sääntö, valkoiset kepit. 
Väylä 5 Väylällä Hazard- säännöt. Jos kiekko ylittää HZ- rajan peli jatkuu siitä   
                mihin kiekko jää ja tulokseen merkataan +1. Punaiset/valkoiset kepit. 

 Väylä 6 Väylällä voimassa normaali OB- sääntö, valkoiset kepit. 
 Väylä7  Ei erityis huomioitavaa. 
 Väylä 8 Väylällä voimassa normaali OB-sääntö, valkoiset kepit. DZ määritelty OB 
                   varten. Voit heittää avausheiton suoraan DZ paikalta jolloin lähtee heitto 
                   nro. 3.   
 Väylä 9  Väylällä voimassa normaali OB-sääntö, valkoiset kepit. 
 Väylä 10 Väylällä voimassa normaali OB-sääntö, valkoiset kepit. 
 Väylä 11 Väylällä voimassa normaali OB-sääntö, valkoiset kepit. Autotie on OB.  
 Väylä 12 Väylällä voimassa normaali OB-sääntö, valkoiset kepit. Autotie on OB. 
                    Väyllä oleva ruusupensaikko on vapautusalue. Merkattu karttaan sinisellä 
                    katkoviivalla.     
 Väylä 13 Väylällä voimassa normaali OB-sääntö, valkoiset kepit. DZ määritelty OB 
                    varten. Voit heittää avausheiton suoraan DZ paikalta jolloin lähtee heitto 
                    nro. 3. Saaressa oleva pensas on vapautusalue. Merkattu karttaan sinisellä 
                    katkoviivalla. 
 Väylä 14. Väylällä voimassa normaali OB-sääntö, valkoiset kepit. DZ määritelty OB 
                     varten. Voit heittää avausheiton suoraan DZ paikalta jolloin lähtee heitto 
                     nro. 3. Väylän oikeaa reunaa menevä autotie joka jatkuu väylän   
                     loppuosaan asti pyörätienä on OB.   
 Väylä 15 Väylällä voimassa normaali OB-sääntö, valkoiset kepit. 
 Väylä 16 Väylällä voimassa normaali OB-sääntö, valkoiset kepit. 

Väylä 17 Mando. Pakollinen kierto vasemmalta puolelta. Jos kiekko ylittää   
                 mandolinjan palaamatta takaisin, jatketaan DZ-paikalta. DZ- paikka vain   
                   mandolle. Väylällä voimassa normaali OB-sääntö, valkoiset kepit. Korin    

 ympärillä on IB-saari, valkoiset kepit. Saaressa voimassa normaali OB-      
 sääntö.  

  Väylä 18 Väylällä voimassa normaali OB-sääntö, valkoiset kepit. 
  
 HUOM! Vesi on kaikissa tapauksissa OB. 	
	


