
  

 Grozs  Noteikumi  

1 OB labajā un kreisajā pusē atzīmēts ar ziliem karogiem.  

2 OB labajā pusē atzīmēts ar ziliem karogiem.   

3 Mando koks, kurš jāapspēlē pa labo pusi. Ja spēlētājs apspēlē mando koku pa kreiso 

pusi, tad jādodas uz “dropzone” - atzīmēts ar koka dēlīti netālu no mando koka.   

4 Bunkuru laukums atzīmēts ar ziliem un pelēkiem karodziņiem. Ja spēlētaja disks atrodas 

šajā zonā, tad spēlētājam jāmet no iepriekšējā metiena vietas un sodu nesaņem.   

Ieskrējiena laukums atrodas bunkura zonā.  

5 Bunkuru laukums atzīmēts ar ziliem un pelēkiem karodziņiem. Ja spēlētaja disks atrodas 

šajā zonā, tad spēlētājam jāmet no iepriekšējā metiena vietas un sodu nesaņem.  Ja 

spēlētājs izmet 6 metienus un tie nav nonākuši drošībā, tad 7 metienu spēlētājs met no 

dropzonas. 

6 OB labajā pusē atzīmēts ar ziliem karogiem.   

7 OB labajā pusē atzīmēts ar ziliem karogiem.   

8 Nav speciāli noteikumi.   

9 OB labajā pusē un aiz groza atzīmēts ar ziliem karogiem.  

10 Dubultie mando koki starp kuriem jāizmet disks cauri. Ja disks neizlido starp mando 

kokiem vai nonāk OB zonā kreisajā pusē, kas atzīmēta ar pelēkiem karogiem, tad 

spēlētājam jādodas uz “dropzone”. Visi nākamie metieni jāspēlē kā parasti OB 

noteikumi. Ja disks nonāk zonā pirms mando kokiem spēlētājs saņem sodu un dodas uz 

dropzonu 

11 Nav speciāli noteikumi.   

12 Mando koks, kurš jāapspēlē pa labo pusi. Ja spēlētājs apspēlē mando koku pa kreiso 

pusi, tad jādodas uz “dropzone” - atzīmēts ar koka dēlīti, kas atrodas kalna augšā.   

13 OB labajā un kreisajā pusē, un aiz groza atzīmēts ar ziliem karogiem un ar baltu līniju gar 

ceļu 

14  OB kreisajā pusē un aizgroza atzīmēts ar ziliem karogiem.  

15 Trīškāršie mando vārti, kuriem jāizmet disks cauri. Ja disku aizmet garām vārtiem, tad 

jādodas uz “dropzone”, kas atrodas starp vārtiem, atzīmēta ar koka dēlīti.  

16 OB kreisajā pusē un aiz groza atzīmēts ar ziliem karogiem.  

17 OB labajā pusē atzīmēts ar ziliem karogiem. Ja disks nonāk ūdenī tad spēlētājs saņem 

sodu un dodas uz dropzonu, bet ja disks šķērso OB līniju labajā pusē tad spēle pēc 

standarta OB noteikumiem.  

18 OB labajā pusē, ja disks ir nolaidies uz ceļa vai aiz tā tad spēlētājs saņem sodu. OB līnija 

atzīmēta ar baltu svītru.  

 



 



  



 

  



 



  



 



 



 
 

 



 



 



 
 

 



 



 

 

 



 
 

 



 



 



 



  


