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Out in meje igrišča
A-1 Določanje meja
Namen. Obstaja več načinov, s katerimi lahko tekmovalna komisija določi meje 
igrišča in ko ni primerno ali mogoče zagotoviti popolnega seznama primerov 
lokalnih pravil, ki se v ta namen lahko uporabijo.

Ključno je, da so določila meja v lokalnih pravilih jasna in specifična.

V tem poglavju ni vključenih nobenih posebnih primerov lokalnih pravil, saj je 
na voljo preveč možnosti, vendar so spodaj navedeni nekateri primeri:

 • Out  je opredeljen s črto, ki povezuje notranje robove belih količkov 
ali ograje, gledano s strani igrišča, na nivoju tal. Out  je opredeljen tudi z 
[vstavite opis drugih metod opredelitve outa].

 • Meja na [navedite številko luknje] je opredeljena z [vstavite opis].
 • Meja igrišča na levi strani na [navedite številko luknje] je definirana 

z belimi pikami na [navedite lokacijo, kot npr. pločnik].
 • Mejo igrišča na desni strani [navedite številko luknje] določa bela črta

na [npr. ime ceste].
 • Območje vzdrževanja med [navedite številki lukenj] je out. Meja je 

določena z notranjim robom med količki ograje, ki obkrožajo to območje.

A-2 Jasna določitev meja, kadar jih določamo z zidom ali cesto

Primer lokalnega pravila A-2.1
" Zid, ki se stika z igriščem [rob ceste (poti), ki se stika z igriščem] določa 
mejo igrišča ."
Primer lokalnega pravila A-2.2
"Žogica je v outu, ko je preko kateregakoli zidu, ki določa mejo igrišča ."

A-3 Out, kadar javna cesta teče čez igrišče

Primer lokalnega pravila A-3
"Žogica, ki se umiri na cesti ali čez njo [določite cesto ali luknje, kjer to 
velja], je v outu, tudi če se umiri na drugem delu igrišča, ki je ni definiran 
kot out za druge luknje."

A-4 Notranji out

Primer Lokalnega pravila A-4
Ko je meja določena s količki:
"Med igro na [določite številko luknje], [opišite ta del igrišča ] na [določite 
lokacijo ali stran] luknji, je out, ki je označen z [določite barvo količkov, na
primer beli količki].

Ti količki na [določite številko luknje], se smatrajo kot mejni predmeti te 
luknje. Za vse druge luknje so nepremične ovire zapreke. "

A-5 Količki, ki določajo out

Primer lokalnega pravila A-5
"Kadar je meja opredeljena z [identificirajte mejo, na primer meja je označena z
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belo črto na tleh], so za boljšo vidnost postavljeni beli količki s črnimi 
vrhovi. Ti količki [opišite kakršne koli posebne oznake] so [ nepremične | 
premične ] zapreke."
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