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•  Pysähtyneen	pallon	makuuta	

•  Aiotun	lyön9asennon	alue:a	
•  Svingin	vaa9maa	9laa	

•  Pelilinjaa	

Esimerkiksi	

•  Liiku:amalla,	tai:amalla	tai	katkaisemalla	
mitään	

•  Kasvavaa	tai	kiinni:yny:ä	luontoon	
kuuluvaa	

•  Kiinteää	hai:aa,	olennaista	rakenne:a	tai	
ulkorajan	merkkiä	



• Mikäli	pallo	maahan	osu:uaan	
osuu	vahingossa	pelaajaan	tai	
hänen	varusteisiinsa	peliä	jatketaan	
siitä	(jos	pallo	jäi	
vapautumisalueelle)	

•  Pallo	voi	vieriä	mihin	suuntaan	
hyvänsä	

•  Jos	pallo	vierii	pois	alueelta,	droppi	
on	uusi:ava	

•  Jos	uusitun	dropin	jälkeen	pallo	
vierii	vieläkin	pois	alueelta,	niin	
si:en	pallo	pitää	ase:aa	kohtaan,	
jossa	se	viimeksi	osui	maahan	



Droppaaminen 

• Väärin	pudote:u	pallo	päätyy	
vapautumisalueen	ulkopuolelle	
eikä	virhe:ä	korjata	

•  2	lyönnin	rangaistus	

• Väärin	pudote:u	pallo	päätyy	
vapautumisalueelle	eikä	virhe:ä	
korjata	

•  1	lyönnin	rangaistus	



•  Merkitään	keltaisilla	tai	punaisilla	merkeillä	

•  Yleisimmin	vesiesteitä,	voidaan	merkitä	
myös	hankalia,	vaikeas9	pela:avia	alueita		

•  Saa	poistaa	kivet,	kävyt,	oksat…	

•  Saa	koske:aa	mailalla	maata	tai	ve:ä,	
myös	harjoitusswingillä	



Palloa on pelattu estealueelta 

1.  lyön9	ja	lyön9matka	
vapautuminen	(neljäs	lyön9)	

2.  linjassa	taaksepäin	vapautuminen	
(neljäs	lyön9)	

3.  sivu:ainen	vapautuminen	(neljäs	
lyön9)	

4.  9iausalueelta	(neljäs	lyön9)	
5.  pelata	pisteestä	B	(kolmas	lyön9)	

Pelaaja	lyö	toisen	lyön9nsä	estealueelta	
pisteestä	A	pisteeseen	B.	
Pelaajalla	on	seuraavat	vaihtoehdot:	



Onko pallo estealueella? 

Pallo	ei	ole	estealueella	->	sillasta	(kiinteä	
hai:a)	voi	vapautua	rangaistukse:a	

Pallo	on	estealueella	->	sillasta	ei	voi	
vapautua	ilman	rangaistusta	



•  Kahdella	rangaistuslyönnillä	saa	
vapautua	linjassa	taaksepäin	pois	
bunkkerista	(vaihtoehto	4)	

•  Ei	saa	koskea	hiekkaan	
harjoitusswingillä	

•  Saa	poistaa	kivet,	kävyt,	oksat	ja	
puista	pudonneet	lehdet		



Epänormaali kenttäolosuhde 

•  Kunnoste:ava	alue	
•  Kiinteä	hai:a	
•  Eläinten	tekemät	kolot	

•  Kaikkien	eläinten	tekemät	kolot	
•  Kuluneet	kulku-urat	koloon	
•  Kolosta	pois	kaive:u,	irrallinen	maa-aines	
•  Kolon	seurauksena	kohonnut	alue	maan	pinnalla	

•  Tilapäinen	vesi	
•  Jokainen	maanpinnalla	oleva	veden	kertymä,	joka	on	
näkyvissä	pelaajan	asetu:ua	lyön9asentoon	tai	jo	
ennen	sitä	(ilman	e:ä	pelaaja	painaa	maata	jaloillaan	
normaalia	enemmän)	



Epänormaali kenttäolosuhde, vapautuminen rangaistuksetta 

•  Epänormaalista	ken:äolosuhteesta	
on	vapaudu:ava	kokonaan	

•  Älä	nosta	palloa	ennen	kuin	9edät	mihin	
vapaudut	

•  Ei	vapautusta	estealueilla	
•  Bunkkerit	eivät	ole	estealueita	

•  Vapautumista	ei	myönnetä,	jos	pallon	
pelaaminen	on	epätarkoituksenmukaista	

•  Esim	jos	pallo	on	pensaassa	ja	pelaaja	seisoo	
9lapäisessä	vedessä	



•  Lähin	täydellisen	vapautumisen	piste	
täytyy	olla	joko	viheriöllä	tai	yleisellä	
pelialueella.	Jos	tällaista	piste:ä	ei	
ole,	voi	pelaaja	vapautua	siten,	e:ä	
olosuhde	hai:aa	mahdollisimman	
vähän	joko	viheriöllä	tai	yleisellä	
pelialueella	

•  Kuvassa	pallo	sijaitsee	kohdassa	1	
•  Kohdassa	2	vesi	on	vielä	pelilinjalla	
•  Kohta	4	on	viheriöllä,	mu:a	kohta	3,	
on	lähempänä	pallon	alkuperäistä	
sijain9a,	joten	pelaajan	on	jatke:ava	
kohdasta	3	



•  Kun	epänormaali	ken:äolosuhde	hai:aa	
bunkkerissa,	pelaaja	voi	vapautua	
rangaistukse:a	bunkkeriin	

•  Jos	täydellistä	vapautumisen	piste:ä	ei	löydy,	
pelaaja	voi	sil9	vapautua	bunkkeriin	siten,	e:ä	
epänormaali	olosuhde	häiritsee	
mahdollisimman	vähän	

•  Pelaaja	voi	vapautua	myös	yhdellä	
rangaistuslyönnillä	bunkkerin	ulkopuolelle	
lipun	linjassa	taaksepäin	



•  Vapautus	koko	yleisellä	
pelialueella	

•  Ei	koske	hiekkaan	
uponnu:a	palloa,	paitsi	
väylämi:aan	leikatulla	
alueella	

•  Tilanne:a	ei	voi	syntyä	
enää	palloa	
pudote:aessa	



•  Yleisellä	pelialueella:	
•  Jos	pallo	liikkuu	poistaessa	liikuteltavaa	hai:aa	
•  Merkitessä	pallon	paikkaa	tai	ase:aessaan	takaisin	kun	se	on	

salli:ua	
•  Jos	pallo	liikkuu	etsinnän	aikana	->	ei	rangaistusta	ja	pallo	

asetetaan	takaisin	alkuperäiselle	paikalleen	
•  Luonnonvoimat	aiheu:avat	pallon	liikkumisen	->	ei	rangaistusta,	

peliä	jatketaan	siitä,	mihin	pallo	pysähtyy	
•  Ulkopuolinen	vaikutus	aiheu:aa	pallon	liikkumisen	->	ei	

rangaistusta	ja	pallo	palautetaan	alkuperäiselle	paikalleen	

•  Viheriöllä:	
•  Jos	pallo	tai	pallon	merkkinappi	liikkuu	vahingossa	viheriöllä	
•  Poistaessa	irrallista	luonnonhai:aa		
•  Jos	pallo	liikkuu	mistä	syystä	tahansa	sen	jälkeen,	kun	se	on	

noste:u	ja	asete:u	takaisin,	se	täytyy	ase:aa	aina	takaisin	
alkuperäiselle	paikalleen	

Pallo	on	liikkunut,	kun	se	on	siirtynyt	pysyväs9	pois	paikaltaan	ja	tämän	voi	havaita	paljain	silmin.		
Myös	liike	ylöspäin	ja	alaspäin.	”Värähtely”	ei	ole	liikkumista,	jos	pallo	palaa	takaisin	paikalleen	



•  Yleisellä	pelialueella,	bunkkerissa	ja	estealueella:	
•  Jos	pelaaja	tai	hänen	caddiensa	nostaa	tai	koskee	tarkoituksellises9	paikallaan	olevaa	palloaan	tai	aiheu:aa	sen	

liikkumisen,	pelaaja	saa	yhden	lyönnin	rangaistuksen	ja	pallo	palaute:ava	takaisin	alkuperäiselle	paikalleen	
•  Jos	pelaaja	aiheu:aa	pallon	liikkumisen,	esim	poistaessaan	irrallista	luonnonhai:aa,	harjoitussvingillä	tai	”sähläämällä”	

•  Viheriöllä:	
•  Jos	pelaaja	tai	hänen	caddiensa	nostaa	tai	koskee	tarkoituksellises9	paikallaan	olevaa	palloaan,	jota	ei	ole	merki:y	



•  Liikkeessä	olevan	pallon	osumisesta	
vahingossa	henkilöön	tai	ulkopuoliseen	
vaikutukseen	ei	tule	rangaistusta	
kenellekään	

•  Pallo	pelataan	sijain9paikaltaan,	paitsi	
jos	viheriön	ulkopuolelta	pela:u	pallo	
pysähtyy	henkilön,	eläimen	tai	
ulkopuolisen	vaikutuksen	päälle	

•  Pallo	pudotetaan	mailanmitan	säteellä	
alueelle,	mihin	pallo	ensimmäisen	
kerran	pysähtyi	ulkopuolisen	
vaikutuksen	päälle	

•  Taha:omasta	tuplakosketuksesta	ei	
rangaistuksia		



•  Yleisellä	pelialueella	
•  Jos	pelaajan	liikkeessä	oleva	pallo	liiku:aa	paikallaan	olevaa	

palloa,	peliä	jatketaan	sieltä	mihin	pallo	päätyi.	Ei	rangaistusta	
•  Paikallaan	ollut	pallo	asetetaan	takaisin	alkuperäiselle	paikalleen	

•  Viheriöllä	
•  Jos	pelaajan	liikkeessä	oleva	pallo	liiku:aa	paikallaan	olevaa	

palloa	ja	molemmat	pallot	olivat	viheriöllä	ennen	lyön9ä,	saa	
pelaaja	kahden	lyönnin	rangaistuksen	(yleinen	rangaistus)	

•  Peliä	jatketaan	sieltä	mihin	pallo	päätyi.	Paikallaan	ollut	pallo	
asetetaan	takaisin	alkuperäiselle	paikalleen.	

•  Mikäli	pelaajan	pallo	osuu	vahingossa	reiästä	poiste:uun	
lipputankoon,	rangaistusta	ei	seuraa	ja	pallo	pelataan	
sijain9paikaltaan.	



•  Liikkeessä	oleva	pallo	osuu	
roboZleikkuriin?	

•  Peliä	jatketaan	sieltä,	mihin	pallo	päätyi	

• RoboZleikkuri	siirtää	paikallaan	
olevan	pallon	uuteen	paikkaan	

•  Pallo	asetetaan	alkuperäiselle	paikalleen	

•  Koneet	ovat	samoja	kuin	aiemmin,	
muista	siis	FORE	–huuto,	jos	et	näe	
kulje:aako	sitä	ihminen	vai	ohjaako	
sitä	automa9ikka.	



•  Lyhyempilyön9set	lyövät	ensin,	jos	pidempilyön9set	joutuvat	odo:amaan	

•  Lyödään	avauslyön9,	jos	lyön9vuorossa	oleva	ei	jostain	syystä	ole	vielä	valmis	

•  Huuda	”FORE!”,	jos	on	pienikin	vaara	pallon	osumisesta	toisiin	ihmisiin	

•  Ryhmä	etenee	ripeäs9	ja	säily:ää	etäisyyden	edellä	kulkevaan	ryhmään	

•  Lyödään	jatkolyön9	ennen	kuin	mennään	au:amaan	pallon	etsinnässä	
•  Etsintäaika	3	min,	ota	aika	esim	kännykällä	

•  Ryhmällä	on	velvollisuus	o:aa	kiinni	pallojen	etsimiseen	käyte:y	aika	

•  Mikäli	kaikesta	huolima:a	ryhmän	eteen	jää	tyhjä	väylä,	anna	ohituslupa	takaa	
tulevalle	ryhmälle	

•  Pelaa	varapallo,	jos	pallosi	on	vaara	kadota	muualle	kuin	estealueelle	

•  Mene	omalle	pallollesi	väli:ömäs9,	kun	sen	voi	tehdä	turvallises9	
•  Ole	valmiina	lyömään	he9,	kun	on	sinun	vuorosi	



•  Jokainen	ryhmässä	katsoo	mihin	pallot	päätyvät,	käy:äkää	kiintopisteitä	hyväksi	

•  Jos	pelaat	pistebogey	–kierrosta,	nosta	pallo,	kun	ei	pisteitä	enää	tule	
•  Mailakärryt	tulee	viheriön	lähellä	jä:ää	paikkaan,	josta	pääsee	jatkamaan	nopeas9	
suoraan	seuraavalle	9iauspaikalle	

•  Tutustu	puZlinjaasi	silloin	kun	toiset	valmistautuvat.	Vältä	kuitenkin	häiritsemästä	
muita.	

•  Pelataan	viheriöllä	lyhyet	pu9t	loppuun	as9	
•  Älä	ota	palloa	reiästä	pu:erin	lavalla	
•  Ensimmäisenä	reiän	pelannut	hoitaa	lipun	takaisin	paikoilleen	

•  Laita	lipputanko	huolellises9	reikään	vahingoi:ama:a	reiän	reunoja	

•  Merkitään	tulokset	seuraavalla	9illä	ennen	avauslyön9ä,	paitsi	se	pelaaja	joka	lyö	ensin	
ja	merkitsee	tulokset	vasta	lyön9nsä	jälkeen	



Bunkkerin	haravoin9	Lyön9jäljet	9ipaikalla	

Korjaa	lyön9jäljet	pelialueella	

Haravat	bunkkeriin	

Pallon	alastulojäljet	viheriöllä	

”Koukkuharavat”	poiki:ain		
pelilinjaan	nähden	




