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PALLON TUNNISTAMINEN
• Pelaajan tulisi laittaa jokin tunnistemerkki palloonsa
• Tunnistaakseen pallonsa sen paikka tulee ensin merkitä,
eikä palloa saa puhdistaa enempää kuin on tarpeen sen
tunnistamiseksi.
• Mikäli pelaaja koskee palloa ilman että sen paikka on
merkitty, saa pelaaja yhden lyönnin rangaistuksen.
• Kun pallo on asetettu takaisin paikalleen tunnistamisen
jälkeen, pallon merkkinappi pitää poistaa ennen lyöntiä

ESTEALUEET
• Merkitään keltaisilla tai punaisilla merkeillä
• Yleisimmin vesiesteitä, voidaan merkitä
myös hankalia, vaikeasti pelattavia alueita
• Saa poistaa kivet, kävyt, oksat…

• Saa koskettaa mailalla maata tai vettä,
myös harjoitusswingillä

DROPPAAMINEN
• Pallo on pudotettava oikein (polven korkeudelta) ja
sen on jäätävä sääntöjen määräämälle
vapautumisalueelle
• Pallo voi vieriä mihin suuntaan hyvänsä
vapautumisalueella

• Jos pallo vierii pois vapautumisalueelta,
pudottaminen on uusittava
• Mikäli pallo ei uudestaan pudottamisen jälkeen
pysy vapautumisalueella, pelaajan täytyy asettaa
pallo paikkaan, jossa pallo osui uudestaan
pudotettaessa ensimmäisen kerran maahan

Haitta
Haitta on kiinteä, jos sitä ei voi liikuttaa ilman kohtuutonta ponnistusta tai rikkomatta kyseistä haittaa tai
kenttää, ja joka ei muuten täytä liikuteltavan haitan määritelmää.
Toimikunta voi määritellä minkä tahansa haitan kiinteäksi haitaksi, vaikka se täyttäisikin liikuteltavan haitan
määritelmän.
Esimerkkejä kiinteistä haitoista:
• Päällystetyt tie ja polut, myös niiden rakennetut reunat
• Rakennukset
• Sadettajan kannet, kaivon kannet, viemärit
• Paalut, muurit, kaiteet ja aidat (mutta ei silloin, jos ne ovat ulkorajan merkkejä)
• Golfautot, ruohonleikkurit, autot ja muut kulkuvälineet
• Jäteastiat, kyltit ja penkit
• (Pickalassa myös etäisyysmerkit)

Liikuteltava haitta on sellainen, jota voi liikuttaa ilman kohtuutonta ponnistusta tai rikkomatta kyseistä
haittaa tai kenttää.

Kiinteä haitta, vapautuminen
• Epänormaalista kenttäolosuhteesta vapaudutaan samalla tavalla
kuin kiinteästä haitasta (tässä esimerkissä tieltä)
• Kuvassa pelaajan oletetaan pelaavan oikealta puolelta.
Vapautuminen ilman rangaistusta sallitaan, kun pallo koskettaa
tietä tai on sen päällä (B1) tai tie haittaa aiotun lyöntiasennon
aluetta (B2) tai svingin vaatimaa tilaa.

• Lähin täydellisen vapautumisen piste (eli pelaaja tai pallo ei saa
koskettaa enää tietä vapauduttuaan siitä) pallolle B1 on P1, josta
mitataan yhden mailan säteellä vapautumisalue. Pallolle B2
täydellisen vapautumisen piste on P2 (eli pelaaja ei tässä enää
kosketa tietä)

Kiinteä haitta
• Lähin vapauttava paikka ei välttämättä
aina ole ”pelattava” paikka, jolloin pallo
kannattaakin pelata tieltä.

Liikuteltava haitta
Voit ilman rangaistusta poistaa liikuteltavan haitan missä tahansa kentällä tai sen ulkopuolella (tiiausalue,
bunkkeri, estealue, viheriö).
Jos pallosi liikkuu, kun siirrät liikuteltavaa haittaa, ei rangaistusta seuraa ja pallosi tulee asettaa takaisin
alkuperäiselle paikalleen (joka arvioidaan, jos se ei ole tiedossa)

Irrallinen luonnonhaitta
Voit ilman rangaistusta poistaa irrallisen luonnonhaitan missä tahansa kentällä tai sen ulkopuolella (tiiausalue, bunkkeri, estealue, viheriö)
ja voit tehdä sen monella eri tavalla (kuten kädelläsi, jalallasi, mailallasi tai muulla välineellä)
Jos pallosi liikkuu poistaessasi irrallista luonnonhaittaa aiheutat pelissä olevan pallosi liikkumisen, pallosi tulee asettaa takaisin
alkuperäiselle paikalleen (joka arvioidaan, jos se ei ole tiedossa) ja pallon liikkumisesta seuraa yhden lyönnin rangaistus paitsi
tiiausalueella ja viheriöllä.

PELAAMATON PAIKKA, VAPAUTUMINEN
• Kolme vapautumismahdollisuutta:
• (1) Edellinen lyöntipaikka

• Mailanmitan sisälle
• Ei lähemmäs reikää

• (2) Linjassa taaksepäin (menettely kuten kelt ja pun
estealueelta vapautuminen linjassa taaksepäin)

• Reiän ja alkuperäisen pallon linjassa taaksepäin
kuinka pitkälle tahansa
• Mailanmitan levyinen alue molemmin puolin tästä
linjasta, ei lähemmäs reikää

• (3) Sivuttainen

• Kahden mailanmitan sisälle alkuperäisen pallon
paikasta.
• Ei lähemmäs reikää

• Aina ei ole mahdollista soveltaa (2) tai (3)
vaihtoehtoa, jolloin on palattava edelliselle
lyöntipaikalle

PELAAMATON PAIKKA BUNKKERISSA
• Neljä vapautumismahdollisuutta:
• (1) Edellinen lyöntipaikka
• Mailanmitan sisälle
• Ei lähemmäs reikää
• (2) Linjassa taaksepäin bunkkeriin (menettely kuten kelt ja pun
estealueelta vapautuminen linjassa taaksepäin)
• Reiän ja alkuperäisen pallon linjassa taaksepäin
bunkkeriin
• Mailanmitan levyinen alue molemmin puolin tästä linjasta, ei
lähemmäs reikää.
• (3) Sivuttainen
• Kahden mailanmitan sisälle alkuperäisen pallon paikasta.
• Ei lähemmäs reikää
• (4) Linjassa taaksepäin bunkkerin ulkopuolelle (menettely
muuten kuten linjassa taaksepäin vapautumiselle)
• Kahden lyönnin rangaistuksella reiän ja alkuperäisen
pallon linjassa taaksepäin bunkkerin ulkopuolelle
• Mailanmitan levyinen alue molemmin puolin tästä linjasta, ei

lähemmäs reikää

PALLON LIIKKUMINEN
• Tiiausalueella:
• Pallo ei ole vielä pelissä, joten harjoitussvingi, vahingossa tiiltä pudottaminen -> ei rangaistusta ja pallon saa
tiiata uudestaan mihin kohtaan tiiausaluetta tahansa

• Yleisellä pelialueella:
• Jos pelaaja tai hänen caddiensa nostaa tai koskee tarkoituksellisesti paikallaan olevaa palloaan tai aiheuttaa
sen liikkumisen, pelaaja saa yhden lyönnin rangaistuksen ja pallo palautettava takaisin alkuperäiselle
paikalle.
- Esim. poistaessaan irrallista luonnonhaittaa, astumalla päälle, sähläämällä, harjoitussvingillä
• Jos pallo liikkuu etsinnän aikana -> ei rangaistusta ja pallo asetetaan takaisin alkuperäiselle paikalleen
• Pallo on liikkunut, kun se on siirtynyt pysyvästi pois paikaltaan ja tämän voi havaita paljain silmin. Myös liike
ylöspäin ja alaspäin. ”Värähtely” ei ole liikkumista, jos pallo palaa takaisin paikalleen
• Luonnonvoimat aiheuttavat pallon liikkumisen -> ei rangaistusta, peliä jatketaan mihin pallo pysähtyy
• Ulkopuolinen vaikutus aiheuttaa pallon liikkumisen -> ei rangaistusta ja pallo palautetaan alkuperäiselle
paikalleen (joka arvioidaan, jos se ei ole tiedossa). Jos palloa ei löydy (esim tiedetään, että kettu vei pallon),
voi käyttää toista palloa

• Viheriöllä:
• Ei rangaistusta, jos pallo tai pallon merkkinappi liikkuu vahingossa viheriöllä. Jos pallo liikkuu merkitsemisen
jälkeen mistä syystä tahansa, se täytyy palauttaa aina takaisin alkuperäiselle paikalleen

PALLON ETSIMINEN
• Etsintäaika kolme minuuttia
• Ei tarvitse ilmoittaa
kanssakilpailijalle
• Pallon paikka pitää merkitä
ennen siihen koskemista

MAAHAN PAINUNUT PALLO
• Kun pallo on painunut maahan yleisellä
pelialueella, voi pelaaja vapautua ilman
rangaistusta.
(Yleinen pelialue = kaikki kentän alueet, paitsi
tiiausalue, bunkkerit, estealueet ja pelattavan
väylän viheriö)
• Ei koske hiekkaan uponnutta palloa, paitsi
väylämittaan leikatulla alueella
• Tilannetta ei voi syntyä enää palloa
pudotettaessa

Kiitos
ja
mukavaa golfkesää!

