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SÄÄNTÖJEN PERIAATTEET

• Jokainen on itse vastuussa omasta

toiminnastaan

• Kenttä pelataan sellaisena kuin se on ja pallo 

pelataan sijaintipaikaltaan
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MÄÄRITELMÄT

Tärkein osa sääntöjen 
ymmärtämiseksi

Tiedettävä, missä ollaan, 
kun jotain tapahtuu

• Yleinen pelialue

• Tiiausalue (oma)

• Bunkkeri

• Estealue

• Pelattavan väylän 
viheriö



PALLON LIIKKUMINEN – EI RANGAISTUSTA
Tiiausalueella

Yleisellä pelialueella ja estealueella, jos:

• Pallo liikkuu etsinnän aikana

• Luonnonvoimat aiheuttavat pallon liikkumisen. Peliä jatketaan siitä mihin pallo pysähtyy

• Ulkopuolinen vaikutus aiheuttaa pallon liikkumisen. Pallo palautetaan alkuperäiselle 
paikalleen

Viheriöllä:

• Jos pallo tai pallon merkkinappi liikkuu vahingossa viheriöllä kenen tahansa toimesta

PALLON LIIKKUMINEN – RANGAISTUS
Yleisellä pelialueella, bunkkerissa ja estealueella:
• Jos pelaaja tai hänen caddiensa nostaa tai koskee tarkoituksellisesti paikallaan olevaa 

palloansa

• Jos pelaaja aiheuttaa pallon liikkumisen, Esim. poistaessaan irrallista luonnonhaittaa, 
harjoitussvingillä tai ”sähläämällä”

Viheriöllä:

• Jos pelaaja tai hänen caddiensa nostaa tai koskee tarkoituksellisesti paikallaan olevaa 
palloansa, jota ei ole merkitty



Liikkeessä oleva pallo osuu vahingossa henkilöön tai 
ulkopuoliseen vaikutukseen – Sääntö 11.1

• Ei rangaistusta kenellekään

• Ei rangaistusta, vaikka pallo osuisi:
˗ Pelaajaan itseensä

˗ Vastustajaan

˗ Muihin pelaajiin

˗ Kenen tahansa mailapoikaan

˗ Kenen tahansa varusteisiin

• Pallo pelataan sijaintipaikaltaan
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• Toiseen paikalla olevaan palloon viheriöllä. Lyönti lasketaan, 2 lyönnin 

rangaistus lyöjälle. Pallo pelataan mihin pysähtyi. 

•Viheriöllä olevaan henkilöön, eläimeen tai liikuteltavaan haittaan. Lyönti

uusitaan, ei rangaistuksia. 

˗ Tämä koskee siis myös tilannetta, että kaksi pelaajaa puttaa samanaikaisesti ja pallot

osuvat toisiinsa.

• Lipputankoon tai henkilöön, joka huoltaa lippua. Peliä jatketaan, mihin pallo 

pysähtyi, ei rangaistuksia kenellekään
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Viheriöltä pelattu pallo osuu VAHINGOSSA….



Varapallo

• Pelaajan pelaama pallo siltä varalta, että juuri pelattu pallo voi olla:
˗ Ulkona
˗ Kadonnut estealueen ulkopuolelle

• Jos pelaaja tietää, että pallo on estealueella, varapalloa ei saa pelata

• Varapallon tarkoitus on säästää aikaa, jos pallo on kadonnut

7



Varapallon pelaamisesta ilmoittaminen

• Ennen lyöntiä pelaajan tulee ilmoittaa pelaavansa varapallon

• Pelaajan tulee käyttää sanaa “varapallo” tai muutoin selvästi ilmaista 
pelaavansa palloa varapallona

• Jos pelaaja ei ilmoita tätä:
˗ Toinen pallo ei ole varapallo vaan pelissä oleva pallo lyönti ja lyöntimatka-

rangaistuksella
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Varapallo

Milloin varapallosta tulee pelissä oleva 

pallo?

• Alkuperäinen pallo on kadonnut kentän 

alueelle estealueen ulkopuolelle

• Alkuperäinen pallo on ulkona

• Varapalloa on pelattu lähempää reikää 

kuin missä alkuperäisen pallon arvioidaan 

olevan

Huom! Varapallolla voi pelata niin kauan 

kuin sitä ei pelata lähempää reikää kuin 

missä alkuperäisen pallon arvioidaan olevan
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Varapallo

Milloin varapallo täytyy hylätä?

• Kun alkuperäinen pallo löytyy kentän alueelta 

estealueen ulkopuolelta ennen kolmen minuutin 

etsintäajan umpeutumista

• Jos alkuperäinen pallo löytyy estealueelta tai 

tiedetään tai on käytännössä varmaa, että se on 

estealueella

• → Pelaajan täytyy joko pelata alkuperäistä palloa 

sijaintipaikaltaan tai vapautua rangaistuksella 

Säännön 17.1d mukaisesti
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MUUTOKSIA GOLFSÄÄNTÖIHIN VUONNA 2023
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• Tämä vuosi pelataan edelleen vuonna 2019 julkaistuilla säännöillä, ei muita 

muutoksia kuin korkeintaan pieniä tarkennuksia

• Vuonna 2023 on tulossa isompi päivitys



KIITOS!

ONNISTUNUTTA GOLFKAUTTA 

2022


