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1. Užribis (pažymėta baltais kuoliukais) 
a) klubo namo ir treniruočių zonos; 
b) 16 lauko kairėje pusėje (prie namų); 
c) tarp 4 ir 6 laukų tik žaidžiant 4 lauką. 
 
2. Kliuviniai 
Reklaminiai skydai ir vėliavos yra kilnojami 
kliuviniai (angl. movable obstructions). 
 
3. Dykvietė 
7 lauko ridenimo aikštelės dešinėje pusėje 
esanti duobė yra dykvietė (ne bunkeris). 
 
4. Skruzdėlynai 
Aikštyne esantys skruzdėlynai žaidėjo 
nuožiūra yra laisvieji trukdžiai (angl. loose 
impediments), kurie pagal 15.1 taisyklę gali 
būti pašalinti, arba tvarkoma teritorija (angl. 
ground under repair), nuo kurios pagal 16.1 
taisyklę leidžiamas palengvinimas (angl. 
relief). 
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