PELAAMINEN UUSITARINA,
HARD CARD JA KESKEISIÄ GOLFSÄÄNTÖJÄ
KÄYTÄNNÖSSÄ

Jarmo Siekkinen

SUOMEN GOLFLIITON KILPAILUJEN KILPAILUMÄÄRÄYKSET JA
PAIKALLISSÄÄNNÖT
•

HARD CARD
–

–

Kilpailuissa noudatettavat säännöt ovat Suomen Golfliiton julkaisemat Golfin säännöt
2012-2015. Mahdolliset epäselvyydet säännöistä ratkaistaan kulloinkin voimassa olevan
englanninkielisen R&A Rules Limited julkaisemien Rules of Golf ja Decisions on the
Rules of Golf teosten pohjalta.
Täydelliset kilpailumääräykset ja paikallissäännöt löytyvät Suomen Golfliiton kilpailu- ja
pelikäsikirjasta sekä Rules of Golf 2012-2015 kirjasta. Viittaukset sivunumeroihin ovat
kyseiseen englanninkieliseen sääntökirjaan.

– OSA A. KILPAILUMÄÄRÄYKSET
–

1. Välineet
•

•

•

a. Draiverit (s. 137-138)
– Pelaajan käyttämän draiverin mailanpään on oltava hyväksyttyjen draivereiden listalla
(List of Conforming Driver Heads issued by the R&A Rules Limited), poikkeuksena ennen
vuotta 1999 valmistetut draiverit.
b. Hyväksyttyjen pallojen lista (s. 138)
– Pelaajan käyttämän pallon on oltava R&A:n hyväksyttyjen pallojen luettelossa (List of
Conforming Golf Balls).
c. Yhden pallon sääntö (vain Finnish Tourilla) (s. 138-139)
– Pelaajan on täyden kierroksen aikana kilpailussa käytettävä ilmoittamaansa yhtä
pallomerkkiä ja tyyppiä.
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2. Pelinopeus (s. 140)
–

Mikäli pelaajaryhmä jää kilpailuun annetusta aikataulusta ja muiden kuin ensimmäisen kilpailuryhmän
kyseessä ollessa enemmän kuin lähtövälin verran edellä pelaavasta ryhmästä, voidaan heidät asettaa
aikatarkkailuun. Aikatarkkailusta ei välttämättä ilmoiteta ryhmälle. Mikäli pelaaja ollessaan
aikatarkkailussa käyttää lyöntiinsä enemmän aikaa kuin 40 sekuntia siitä, kun on hänen vuoronsa
lyödä, saa pelaaja rangaistuksen pelin viivyttämisestä seuraavasti:

Lyöntipeli

Reikäpeli






1. rikkomus: Varoitus
2. rikkomus: Yksi rangaistuslyönti
3. rikkomus: Kaksi rangaistuslyöntiä
4. rikkomus: Kilpailusta sulkeminen

–

Aikatarkkailua tekevät vain tuomarit. Lyöntiin käytettävän ajan mittaaminen alkaa, kun tuomarin
mielestä on pelaajan vuoro lyödä.

–

Aikatarkkailu päättyy tuomarin ilmoituksesta tai kun ryhmä saavuttaa aikataulun tai edellä menevän
ryhmän. Mikäli ryhmä joutuu aikatarkkailuun useamman kerran kierroksen aikana, edellisen
aikatarkkailun rangaistukset huomioidaan seuraavassa aikatarkkailussa.

Varoitus
Reiän menetys
Reiän menetys
Kilpailusta sulkeminen
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3. Pelin keskeyttäminen toimikunnan toimesta (Huomautus Sääntöön 6-8b) (s. 140-141)



–

•

Yksi pitkä sireenin ääni : Välitön pelin keskeytys
Kolme peräkkäistä sireenin ääntä : Pelin keskeytys
Kaksi perättäistä sireenin ääntä : Peli jatkuu
Mahdollisen vaarallisen tilanteen sattuessa kaikki harjoitusalueet ovat suljettu ja pelaaja EI SAA
harjoitella kyseisillä alueilla ennen kuin siihen annetaan lupa.

4. Harjoittelu viimeksi pelatulla viheriöllä (vain Finnish Tourilla) (s. 141)
–

Lyöntipelissä kahden reiän välillä kilpailija ei saa harjoitella viimeksi pelatulla viheriöllä tai sen
läheisyydessä.

•

5. Kuljetus (s. 142)

•

Kilpailussa täyden kierroksen aikana pelaajien tulee kulkea jalkaisin, ellei kilpailutoimikunta anna lupaa
käyttää golfautoa tai jotain muuta toimikunnan hyväksymää kuljetusta.

•

6. Anti-Doping (s. 142)
– Kilpailussa noudatetaan Suomen Antidopingtoimikunnan, ADT ry:n vahvistamaa Suomen
antidopingsäännöstöä.
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7. Tasatulosten ratkaiseminen lyöntipelissä (s. 143-144)
–

•

8. Kilpailun päättyminen
–

•

Tasatuloksen sattuessa ratkaistaan kilpailun voittaja välittömästi suoritettavalla ”sudden death”uusinnalla.

Kilpailu tai ottelu katsotaan päättyneeksi, kun palkintojenjaon päättymisestä on kulunut 15 minuuttia
tai ottelun tulos ja/tai kilpailun tulokset on laitettu ilmoitustaululle.

9. Mittalaitteet (s. 136)
–

Vain etäisyyttä mittaavat mittalaitteet ovat sallittuja. (Liite IV)

-

OSA B. PAIKALLISSÄÄNNÖT

•

1. Irtokivet hiekkaesteissä ovat liikuteltavia haittoja. (Sääntö 24-1) (s. 130) (SGL)
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2. Pallon ollessa pelialueella enintään kahden mailanmitan päässä kiinteästä haitasta (s 130131), (SGL)
–

•

3. Kaikki mittamerkit (SGL)
–

•

joka sijaitsee enintään kahden mailanmitan päässä pelattavan viheriön reunasta, ja tämä haitta
sijaitsee pelilinjalla pallon ja reiän välissä, saa pelaaja nostaa pallonsa, puhdistaa ja pudottaa sen
lähimpään paikkaan, joka a) vapauttaa haitasta, b) ei ole lähempänä reikää ja c) ei ole esteessä tai
viheriöllä. Pelaaja saa vapautuksen myös, jos kiinteä haitta on enintään kahden mailanmitan päässä
viheriön reunasta pelaajan puttilinjalla. Tällöin pallon saa nostaa ja asettaa lähimpään paikkaan, joka
a) vapauttaa haitasta, b) ei ole lähempänä reikää ja c) ei ole esteessä. Pallon saa puhdistaa, kun se
nostetaan.

kentällä ovat kiinteitä haittoja. Merkin poistaminen on kielletty. Vapautuminen haitasta ilman
rangaistusta (Sääntö 24-2).

4. Jos pallo osuu kentällä olevaan sähköpylvääseen, (SGL)
–

-johtoon, sähköpylvään tukivaijeriin tai sähköpylvääseen kuuluvaan osaan, on pelaajan uusittava
lyönti rangaistuksetta. (Sääntö 20-5) Ellei pallo ole viivytyksettä saatavilla, voidaan pallo korvata
toisella.
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5. Kentän ulkorajat (Sääntö 27)
–

•

Huomautus:
–

•

Mikäli ulkona-raja on määritelty yhtenäisellä valkoisella viivalla, korvaa tämä viiva mahdollisesti
olemassa olevat ulkorajapaalut. Pallo on tällöin ulkona, kun pallo on kokonaisuudessaan viivan päällä
tai sen yli.

6. Vesiesteet (Sääntö 26)
–
–

•

Pallo on ulkona, kun se on kentän rajaksi määritetyn aidan tai valkoisten tolppien päällä tai toisella
puolella. Pallo on ulkona, vaikka se edellä mainitussa tilanteessa päätyisikin kentän toiselle osalle,
jossa pelaaminen on sallittua.

Vesiesteet on merkitty keltaisin merkein. Mikäli on käytetty keltaisia viivoja, ovat viivat vesiesteen
rajoja ja merkit vain ilmoittavat vesiesteen sijainnista.
Sivuvesiesteet on merkitty punaisin merkein. Mikäli on käytetty punaisia viivoja, ovat viivat
sivuvesiesteen rajoja ja merkit vain ilmoittavat sivuvesiesteen sijainnista.

Huomautus:
–

Mikäli vesiesteelle on merkitty droppausalue, voi pelaaja menetellä säännön 26 mukaan tai pudottaa
pallonsa yhden lyönnin rangaistuksella droppausalueelle, joka on lähimpänä sitä kohtaa, jossa pallo
viimeksi ylitti vesiesteen rajan. Pudotettaessa palloa droppausalueelle ei uudelleen pudottamista
sallita, mikäli pudotettu pallo pysähtyy alle kahden mailanmitan päähän kohdasta, jossa se ensin osui
maahan, vaikka se vierisikin pois droppausalueelta tai lähemmäksi reikää.
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7. Kunnostettavaa aluetta (Sääntö 25) ovat:
–
–
–
–
–

•

8. Epänormaalit kenttäolosuhteet (Huomautus Sääntöön 25-1):
–
–

•

a. vapautus maata kaivavan eläimen, matelijan tai linnun tekemästä reiästä, maakasaumasta tai
kulkutiestä myönnetään vain pallon tai mailan heilautuksen osalta.
b. epänormaaleja kenttäolosuhteita ovat kaikki maalatut mittamerkit, jotka sijaitsevat pelialueen
lyhyeksi leikatulla osalla. Vapautus myönnetään pallon tai mailan heilautuksen osalta.

9. Maahan painunut pallo
–

•

a. sinisin paaluin merkityt alueet
b. valkoisella tai sinisellä maalilla ympäröidyt alueet
c. siirtonurmen saumat (s. 129)
d. sorapäällysteiset pintasalaojat
e. syvät veden valumaurat hiekkaesteissä

Paikallissääntö laajennetaan koskemaan koko pelialuetta (s. 127)

10. Kiinteät haitat:
–
–

a. valkoisella maalilla merkitty kiinteään haittaan liittyvä alue katsotaan olevan osa kyseistä kiinteää
haittaa, eikä ole kunnostettavaa aluetta.
b. istutukset, jotka ovat jonkin rakennelman sisällä kuuluvat kyseiseen kiinteään haittaan
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11. Kentän oleelliset osat:
–
–

•
•

12. Tilapäinen kiinteä haitta (s. 131 - 134)
Määritelmä:
–
–

•

a. nauhat ja muut puiden ympärille kierretyt materiaalit ovat kentän oleellisia osia (esim. jänis- ja
myyräsuojat)
b. hiekkaesteiden reunoja tukevat rakenteet, kuten muurit, seinät ja turvepinot, ovat kentän oleellisia
osia ja kuuluvat pelialueeseen.

Mahdollisia tilapäisiä kiinteitä haittoja ovat mm. katsomorakennelmat, tulostaulut ja mainostaulut.
Kilpailutoimikunta määrittää tilapäiset kiinteät haitat ennen kilpailun alkua.
Pelaaja voi menetellä joko säännön 24-2 mukaan tai käyttää tilapäisen kiinteän haitan
paikallissääntöä.

Huomautus:
–

•

Pallon ollessa pelialueella ja tilapäisen kiinteän haitan sisällä, päällä tai alla tai niin lähellä tilapäistä
kiinteää haittaa, että se häiritsee pelaajan lyöntiasentoa tai mailan heilautusta, pelaaja voi käyttää mitä
tahansa Golfsääntöjen tarjoamista vaihtoehdoista tai lisävaihtoehtona hän voi pudottaa pallonsa
ilman rangaistusta lähimmälle droppausalueelle, mikäli droppausalueita on kyseiselle tilapäiselle
kiinteälle haitalle määritelty.
RANGAISTUS PAIKALLISSÄÄNNÖN RIKKOMISESTA
– Reikäpeli – Reiän menetys
Suomen Golfliiton
– Lyöntipeli – Kaksi lyöntiä
Sääntö- ja tasoitustoimikunta
Huhtikuu 2012
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•

PAIKALLISSÄÄNNÖT
–

SIIRTOSÄÄNTÖ ( silloin kun se on määrätty olemaan voimassa )
•

•

–

Kun pallo on missä tahansa pelialueen lyhyeksi leikatulla osalla, pallon saa rangaistuksetta
nostaa ja puhdistaa. Ennen pallon nostamista sen paikka on merkittävä. Nostettu pallo on
asettava 15 cm päähän alkuperäisestä sijaintipaikastaan, ei kuitenkaan lähemmäksi reikää, ei
esteeseen eikä viheriölle. Pelaaja saa asettaa pallonsa vain kerran, kun se on asetettu (sääntö
20-4) on se pelissä. Jos pallo ei pysy asetettaessa paikallaan sovelletaan sääntöä 20-3d.
Jos pelaaja ei merkitse pallon paikkaa ennen sen nostamista, saa hän lyönnin rangaistuksen.
Jos pelaaja siirtää palloa muulla tavoin esimerkiksi mailan lavalla, saa hän lyönnin
rangaistuksen.

PAIKALLISSÄÄNNÖN RIKKOMINEN
• Reikäpeli: Reiän menetys
• Lyöntipeli: Kaksi lyöntiä
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•

MÄÄRITELMIÄ (tärkeimpiä)
–

Neuvo
•
•

–
–
–
–
–
–
–
–
–

”Neuvo” on ohje tai ehdotus, joka saattaa vaikuttaa pelaajan pelisuunnitelmaan, mailan valintaan tai
lyöntiin.
Neuvoksi ei katsota tietoa säännöistä, etäisyyksistä tai yleisistä seikoista kuten esteiden sijainnista tai
lipputangon sijainnista viheriöllä.

Epänormaalit kenttäolosuhteet (Abnormal Ground Conditions)
Esteet (Hazards)
Haitta (Obstructions)
Irrallinen luonnonhaitta (Loose Impediments); entinen Irrallinen haittatekijä
Kadonnut pallo (Lost Ball)
Kenttä (Course)
Kunnostettava alue (Ground Under Repair)
Pallo pelissä (Ball in Play)
Pelialue (Through the Green)
•

”Pelialue” käsittää koko kentän lukuun ottamatta
–
–

a. pelattavan reiän tiiauspaikkaa ja viheriötä sekä
b. kentän kaikkia esteitä.
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MÄÄRITELMIÄ (tärkeimpiä)
–

Lähin vapauttava paikka (Nearest Point of Relief )
•

•
•

–
–
–
–
–
–
–
–
–

”Lähin vapauttava paikka” on se vertailupiste, jota käytetään vapauduttaessa rangaistuksetta kiinteästä
haitasta (sääntö 24-2), epänormaaleista kenttäolosuhteista (sääntö 25-1) tai väärästä viheriöstä (sääntö
25-3). Tämä on se pallon sijaintia lähinnä oleva piste kentällä, joka
(i) ei ole lähempänä reikää, ja
(ii) jossa, mikäli pallo olisi tässä pisteessä, ne olosuhteet, joista juuri vapautusta haetaan, eivät haittaa
pelaajan sellaista lyöntiä, jonka hän olisi tehdyt pallon alkuperäisessä sijaintipaikassa mikäli em.
häiritseviä olosuhteita ei olisi ollut.

Reiässä (Holed)
Sivuvesieste (Lateral Water Hazard)
Tiiauspaikka (Teeing Ground)
Tilapäinen vesi (Casual Water)
Ulkopuolinen tekijä (Outside Agency)
Varapallo (Provisional Ball)
Varusteet (Equipment)
Vesieste (Water Hazard)
Väärä pallo (Wrong Ball)
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PELITILANTEIDEN PAALUT
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UUSI TARINA PELITILANTEITA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

TILANTEITA:
Ulkoraja
Vesiesteet
Pysähtyneen pallon liikuttaminen
Pelaamaton paikka
Kiinteähaitta
Kunnostettava alue
Auttava tai haittaava pallo
Tiiauspaikka
Pallo pelattava paikaltaan
Tilapäinen vesi
Varapallo
Vanha Tarina väylä 18
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UUSI TARINA PELITILANTEITA
VÄYLÄ 1

•

KENTÄN ULKORAJA

•

Kentän ulkoraja kulkee sitä osoittavien paalujen tai
aidan kentänpuoleisen reunan tyvessä. Pallo on
ulkona, kun se on kokonaan ulkona. Määritelmä ja
sääntö 27-b.

•

Kuvan pallo ei ole ulkona. Out-paalua ei saa
siirtää eikä se ole kiinteä haitta, joten peliä voi
jatkaa yhdellä rangaistuslyönnillä pelaamattoman
paikan säännön mukaan tai lyömällä uuden lyönnin
alkuperäiseltä paikalta.
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UUSI TARINA PELITILANTEITA
VÄYLÄ 1
•
•

PAIKALLISSÄÄNNÖT
Haitta

•

”Haittoja” ovat kaikki keinotekoiset aineet ja
rakenteet, myös teiden ja polkujen päällysteet ja
reunukset sekä keinotekoinen jää. Haittoja eivät ole:
a. Ulkorajojen merkit kuten seinät, aidat, paalut ja
kaiteet;
b. Ulkorajojen ulkopuolella olevat kiinteiden
rakenteiden osat; ja
c. Toimikunnan kentän oleelliseksi osaksi julistama
rakenne.
Mikäli haittaa voidaan siirtää ilman kohtuuttomia
ponnistuksia, tarpeettomasti peliä viivyttämättä ja
vahinkoa tuottamatta, kysymyksessä on liikuteltava
haitta. Muussa tapauksessa haitta on kiinteä.
Toimikunta voi paikallissäännöissä määritellä
liikuteltavan haitan kiinteäksi haitaksi.

•
•
•
•

•

Sähköjohdot kentällä
Jos pallo osuu kentällä olevaan sähköpylvääseen tai johtoon, sähköpylvään tukivaijeriin tai sähköpylvääseen
kuuluvaan osaan on pelaajan uusittava lyönti
rangaistuksetta. (Sääntö 20-5). Ellei pallo ole viivytyksettä
saatavilla, voidaan pallo korvata toisella.
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UUSI TARINA PELITILANTEITA
VÄYLÄ 1

•
•

VAPAUTUMINEN (PUNAINEN LATO)
24-2
Vaikuttaminen / Vapautuminen

•

24-3

•
•

Lähin vapauttavapaikka
”Lähin vapauttava paikka” on se vertailupiste, jota käytetään
vapauduttaessa rangaistuksetta kiinteästä haitasta (sääntö 24-2),
epänormaaleista kenttäolosuhteista (sääntö 25-1) tai väärästä
viheriöstä (sääntö 25-3). Tämä on se pallon sijaintia lähinnä oleva
piste kentällä, joka
(i) ei ole lähempänä reikää, ja
(ii) jossa, mikäli pallo olisi tässä pisteessä, ne olosuhteet, joista juuri
vapautusta haetaan, eivät haittaa pelaajan sellaista lyöntiä, jonka
hän olisi tehdyt pallon alkuperäisessä sijaintipaikassa mikäli em.
häiritseviä olosuhteita ei olisi ollut.

Pallo kadonnut kiinteään haittaan

Huomautus:
Lähintä vapauttavaa paikkaa täsmällisesti määritettäessä pelaajan
pitäisi käyttää sitä mailaa, jolla hän olisi seuraavan lyöntinsä lyönyt
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TIIAUSPAIKKA
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•

TIIAUS
Pallon saa tiiata ja lyödä suorakaiteen muotoiselta
tiiauspaikalta, joka ulottuu tiimerkeistä taaksepäin
kaksi mailan mittaa. Pelaajan ei tarvitse palloa
lyödessään seistä tällä alueella. Sääntö 11.
11-1 Tiiaus
11-2 Tiimerkit
11-3 Tiiltä putoava pallo
11-4 Pelaaminen tiiauspaikan ulkopuolelta
a. Reikäpeli
Jos pelaaja aloittaa reiän pelaamalla pallon
tiiauspaikan ulkopuolelta, ei rangaistusta seuraa,
mutta vastustaja saa välittömästi vaatia lyönnin
mitätöimistä ja pelaaman pallon tiiauspaikan
sisäpuolelta.
b. Lyöntipeli
Jos kilpailija aloittaa reiän pelaamalla pallon
tiiauspaikan ulkopuolelta, hän saa siitä kahden
lyönnin rangaistuksen ja sen jälkeen hänen on
pelattava pallo tiiauspaikan sisäpuolelta.
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VÄYLÄ 4
PALLO VESIESTEESSÄ
•

Vesieste on meri, järvi, lammikko, joki, oja tai muu
avoin vesialue (riippumatta siitä, onko siinä vettä)
sekä muut vastaavat alueet kentällä. Kaikki maa ja
vesi, mikä on vesiesteen rajojen sisäpuolella, on
osa vesiestettä.
•
Kun vesieste on rajattu paaluin, ovat paalut
vesiesteen rajojen sisäpuolella ja rajaviiva kulkee
maassa paalujen kenttää kauimpana olevan
ulkopuolisen reunan mukaan.
•
VAPAUTUMINEN VESIESTEESTÄ 26-1
•
a. Jatkaa peliä säännön 27-1 lyönti ja lyöntimatka menettelyn mukaisesti, pelaamalla palloa
(alkuperäistä tai uutta) mahdollisimman läheltä
kohtaa, josta hän viimeksi pelasi palloa (ks. sääntö
20-5), tai
•
b. Pudottaa pallo (alkuperäinen tai uusi) miten
kauas tahansa vesiesteen taakse pitäen sitä
kohtaa, jossa alkuperäinen pallo viimeksi ylitti
esteen rajan, suoraan pudotuspaikan ja reiän
välissä
(Kuva: piste C ja lipun linja)
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VÄYLÄ 5
PALLO SIVUVESIESTEESSÄ
•
•

•

•

•

VAPAUTUMINEN VESIESTEESTÄ 26-1
a. Jatkaa peliä säännön 27-1 lyönti ja lyöntimatka menettelyn mukaisesti, pelaamalla palloa
(alkuperäistä tai uutta) mahdollisimman läheltä
kohtaa, josta hän viimeksi pelasi palloa (ks. sääntö
20-5), tai
b. Pudottaa pallo (alkuperäinen tai uusi) miten
kauas tahansa vesiesteen taakse pitäen sitä
kohtaa, jossa alkuperäinen pallo viimeksi ylitti
esteen rajan, suoraan pudotuspaikan ja reiän
välissä, tai
c. Ainoastaan siinä tapauksessa, että pallo viimeksi
ylitti sivuvesiesteen rajan, pudottaa pallo
(alkuperäinen tai uusi) vesiesteen ulkopuolelle
enintään kahden mailanmitan päähän, ei kuitenkaan
lähemmäs reikää, (i) kohdasta, jossa alkuperäinen
pallo viimeksi ylitti vesiesteen rajan tai (ii) yhtä
kaukana reiästä olevasta vastaavasta kohdasta
vesiesteen vastakkaiselta puolelta.
(Kuvan esimerkki UT5 käytännön vaihtoetoja)
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UUSI TARINA PELITILANTEITA
PYSÄHTYNEEN PALLON LIIKKUMINEN
•
•

•
•

•

18-1 Ulkopuolisen tekijän vaikutuksesta
Jos ulkopuolinen tekijä liikuttaa pysähtynyttä palloa,
siitä ei seuraa rangaistusta ja pallo on asetettava
takaisin paikalleen.
18-2 Pelaajan, joukkuetoverin, mailapojan tai
varusteiden vaikutuksesta
Pelaajan pallon ollessa pelissä, elleivät säännöt
muutoin salli, pelaaja saa yhden lyönnin
rangaistuksen, jos
(i) pelaaja, hänen joukkuetoverinsa tai
jommankumman mailapoika:
–
–
–

•

•

nostaa tai liikuttaa pelaajan pelissä olevaa palloa,
koskettaa sitä tahallaan (paitsi mailalla, kun pelaaja
tähtää pelissä olevaa palloa) tai
aiheuttaa pelissä olevan pallon liikkumisen

(ii) pelaajan tai hänen joukkuetoverinsa varusteet
aiheuttavat pallon liikkumisen.
Liikkunut pallo on asetettava takaisin paikalleen,
ellei pallo liiku vasta sen jälkeen, kun pelaaja on jo
aloittanut mailan heilauttamisen taaksepäin lyöntiä
varten ja pelaaja lyö.
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UUSI TARINA PELITILANTEITA
KUNNOSTETTAVA ALUE, KIINTEÄ HAITTA
•
•

•

•

•

Pelialueella (vapautuminen)
Jos pallo ei ole vesiesteessä tai sivuvesiesteessä,
pelaaja saa vapautua kiinteän haitan vaikutuksesta
ilman rangaistusta seuraavasti:
(i) Pelialueella: Jos pallo on pelialueella, pelaajan
pitää nostaa pallo ja pudottaa se rangaistuksetta
enintään mailanmitan päähän lähimmästä
vapauttavasta paikasta, mutta ei tätä lähemmäksi
reikää. Lähin vapauttava paikka ei saa olla esteessä
eikä viheriöllä.
Kun pallo pudotetaan enintään mailanmitan päähän
lähimmästä vapauttavasta paikasta, pallon pitää
ensiksi osua kentän osaan kohdassa, jossa
vapaudutaan kiinteän haitan vaikutuksesta ja joka ei
ole esteessä eikä viheriöllä.
Poikkeus: Pelaaja ei kuitenkaan saa tämän säännön
mukaista vapautusta, jos (a) jokin muu syy kuin kiinteän
haitan vaikutus tekee lyönnistä selvästi
epätarkoituksenmukaisen (b) kiinteän haitan vaikutus
syntyisi ainoastaan selvästi epätarkoituksenmukaisen
lyönnin, tarpeettoman poikkeuksellisen lyöntiasennon,
mailan heilahdusradan tai pelisuunnan vuoksi.
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UUSI TARINA PELITILANTEITA
AUTTAVA TAI HAITTAAVA PALLO
•
•

•

•
•

•

22-1 Peliä auttava pallo
Mikäli pelaaja arvelee jonkun pallon auttavan ketä
tahansa muuta pelaaja, ja kun mikään pallo ei ole
liikkeessä, pelaaja saa
Tämän säännön mukaisesti nostettu pallo on
asetettava takaisin paikalleen (ks. sääntö 20-3).
Palloa ei saa puhdistaa ellei se ole viheriöllä (ks.
sääntö 21). Lyöntipelissä pelaaja, jota on vaadittu
nostamaan pallonsa, saa mieluummin pelata ensin
sen sijaan, että nostaisi pallonsa.
22-2 Peliä haittaava pallo
Mikäli pelaaja arvelee toisen pallon haittaavan
omaa peliään, hän voi vaatia tämän pallon
nostettavaksi edellyttäen, ettei mikään pallo ole
liikkeessä.
Tämän säännön mukaisesti nostettu pallo on
asetettava takaisin paikalleen (ks. sääntö 20-3).
Palloa ei saa puhdistaa ellei se ole viheriöllä (ks.
sääntö 21). Lyöntipelissä pelaaja, jota on vaadittu
nostamaan pallonsa, saa mieluummin pelata ensin
sen sijaan, että nostaisi pallonsa.
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UUSI TARINA PELITILANTEITA
VÄYLÄ 13
•

KENTÄN ULKORAJA

•

Mustalta puolelta pelattaessa paalut eivät ole outrajoja, vaan kiinteitä haittoja. (UT 13, väylän
puolelta mustaksi maalattujen paalujen
poistaminen on kielletty)
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UUSI TARINA PELITILANTEITA
•

VARAPALLO

•
•
•

27-2 Varapallo
Menettelytapa
Jos pallo on mahdollisesti kadonnut vesiesteen ulkopuolelle tai on
mahdollisesti ulkona, pelaaja voi ajan säästämiseksi pelata
varapallon säännön 27-1 mukaisesti. Pelaajan pitää ilmoittaa
reikäpelissä vastustajalleen tai lyöntipelissä merkitsijälleen tai
kanssakilpailijalleen, että hän aikoo pelata varapallon. Pelaajan
pitää pelata varapallo ennen kuin hän tai hänen joukkuetoverinsa
ryhtyvät etsimään alkuperäistä palloa.

•
•

Milloin varapallo muuttuu pelipalloksi
Pelaaja saa pelata varapalloa, kunnes hän tulee sille kohdalle,
jossa alkuperäinen pallo todennäköisesti on. Jos pelaaja pelaa
lyönninkin varapallolla siltä paikalta, jossa alkuperäinen pallo
todennäköisesti on, tai paikalta, joka on lähempänä reikää kuin
tuo kohta, alkuperäinen pallo tuomitaan kadonneeksi ja varapallo
muuttuu pelissä olevaksi palloksi yhden lyönnin rangaistuksella
(sääntö 27-1).

•

Milloin varapallo hylätään
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27-2a/1.5
(Decisions ratkaisu)

UUSI TARINA PELITILANTEITA
•

PELAAMATON PAIKKA

•

Pelaaja voi missä tahansa kentällä, paitsi pallon
ollessa vesiesteessä, julistaa, että hänen pallonsa
on pelaamattomassa paikassa. Vain pelaaja itse voi
päättää, onko hänen pallonsa pelaamattomassa
paikassa.

•

Yhden lyönnin rangaistuksella

•

Jatkaa säännön 27-1 mukaan, siitä paikasta mistä
pallo viimeksi pelattiin (A)
Pudottaa pallo sijaintikohtansa taakse miten kauas
tahansa, (sijaintikohta ja lipun linja)
Pudottaa pallo enintään kahden mailanmitan
päähän pallon sijainnista, ei lähemmäksi lippua (B)

•
•

•

Hiekkaesteessä (B), pallo pudotetaan
hiekkaesteeseen
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UUSI TARINA PELITILANTEITA
VÄYLÄ 16
PALLO VESIESTEESSÄ
•
•

•

•

VAPAUTUMINEN VESIESTEESTÄ 26-1
a. Jatkaa peliä säännön 27-1 lyönti ja lyöntimatka menettelyn mukaisesti, pelaamalla palloa
(alkuperäistä tai uutta) mahdollisimman läheltä
kohtaa, josta hän viimeksi pelasi palloa (ks. sääntö
20-5), tai
b. Pudottaa pallo (alkuperäinen tai uusi) miten
kauas tahansa vesiesteen taakse pitäen sitä
kohtaa, jossa alkuperäinen pallo viimeksi ylitti
esteen rajan, suoraan pudotuspaikan ja reiän
välissä, tai
Se kohta, jossa pallo viimeksi ylitti vesiesteen rajan
(keltainen), määrää mille linjalle pallo on
pudotettava.

PALLO SIVUVESIESTEESSÄ
•

VAPAUTUMINEN VESIESTEESTÄ 26-1

UT 16: Vapautuminen vesi tai
sivuvesiestesäännön mukaan
pallon leikkauskohta huomioiden
Jarmo Siekkinen

UUSI TARINA PELITILANTEITA
PALLOPELATTAVA PAIKALTAAN
•

•

•
•
•

13-2 Pallon aseman, aiotun lyöntiasennon tai
lyönnin vaatiman alueen ja pelilinjan
parantaminen
Pallo on pelattava paikaltaan, elleivät säännöt
muuta salli. Pallon asemaa sen enempää kuin
mailan aiottua kulkurataa ja pallon lentorataa ei saa
parantaa esim. katkomalla tai taittamalla kasvavia
oksia. Lyöntiin asettuessaan ja mailallaan
backsvinginsä liikerataa tunnustellessaan pelaaja
saa koskea ja liikuttaa kasvustoa. Irralliset
haittatekijät saa poistaa. Sääntö 13-1, 13-2 ja 23.
RANGAISTUS SÄÄNNÖN RIKKOMISESTA:
Reikäpeli: Reiän menetys
Lyöntipeli: Kaksi lyöntiä
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UUSI TARINA PELITILANTEITA
TILAPÄINEN VESI
•
•
•

•

•
•

25-1 Epänormaalit kenttäolosuhteet
Tilapäinen vesi (Casual Water)
”Tilapäistä vettä” on jokainen kentällä oleva
väliaikainen veden kerääntymä, joka on näkyvissä
pelaajan asetuttua lyöntiasentoon tai jo ennen sitä.
Tilapäistä vettä ei voi olla vesiesteessä. Pelaaja voi
pitää lunta ja luonnon jäätä, ei kuitenkaan huurretta,
joko tilapäisenä vetenä tai irrallisena
luonnonhaittana.
Keinotekoinen jää on kuitenkin haitta. Kaste ja
huurre eivät ole tilapäistä vettä.
Pallo on tilapäisessä vedessä, jos osakin palloa
koskettaa tilapäistä vettä.
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UUSI TARINA PELITILANTEITA
TILAPÄINEN VESI HIEKKAESTEESSÄ
•
•
•
•

•

•

25-1 Epänormaalit kenttäolosuhteet
(ii) Hiekkaesteessä: Jos pallo on
hiekkaesteessä, pelaajan pitää nostaa pallo ja
pudottaa se joko
a. rangaistuksetta kohdan mukaisesti kuitenkin
siten, että lähin vapauttava paikka on
hiekkaesteessä ja pallo on pudotettava
hiekkaesteeseen. Jos täydellinen vapautuminen ei
ole mahdollista, pallo on pudotettava
hiekkaesteeseen mahdollisimman lähelle pallon
sijaintikohtaa, mutta ei lähemmäksi reikää, ja
sellaiseen kentän osaan hiekkaesteessä, joka antaa
suurimman mahdollisen vapautuksen olosuhteista,
tai
b. yhdellä rangaistuslyönnillä hiekkaesteen
ulkopuolelle ja kuinka kauas tahansa hiekkaesteen
taakse linjalle, jonka muodostavat reikä ja pallon
alkuperäinen sijaintikohta.
(Kiinteähaitta hiekkaesteessä)
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UUSI TARINA PELITILANTEITA
TILAPÄINEN VESI
•
•
•

•
•
•

25-1 Epänormaalit kenttäolosuhteet
a. Vaikutus
Epänormaalit kenttäolosuhteet vaikuttavat, kun
pallo on sellaisessa tai koskettaa sitä, tai kun
tällaiset olosuhteet häiritsevät pelaajan
lyöntiasentoa tai hänen aiottua mailan
heilahdusrataa. Jos pelaajan pallo on viheriöllä, em.
olosuhteet häiritsevät myös silloin, kun epänormaalit
kenttäolosuhteet viheriöllä vaikuttavat pelaajan
puttauslinjaan. Häiritsevät olosuhteet pelilinjalla
eivät sellaisenaan ole tämän säännön mukaista
vaikuttamista.
(Kuva)
Pallo on pelialueella, ja pelaaja saa näin ollen
vapautua tilapäisestä vedestä.
Riippuen hiekkaesteen muodosta pelaaja saattaa
sääntöjen puitteissa jopa päästä sellaiseen kohtaan,
jossa pelaajan ei tarvitse seistä hiekkaesteessä. On
syytä muistaa, ettei tilapäistä vettä ole vesi- tai
sivuvesiesteessä.
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Hyvää golfkesää 2014!
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