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ESIMERKKI 



 

 ”Seniiliseiska”, sääntö 4-1 



Kilpakierrokella ei saa käyttää...? 

 

 a)  ”leukaputteria” 

 b)  ”seniiliseiskaa” 

 c)  kaksipuolista ”chipperiä” 

 

 

 



c) Chipperi on tarkoitettu pelaamiseen 

griinin ulkopuolelta. Kaksipuolisesta 

chipperiä ei saa käyttää kilpailussa, sillä 

siinä on kaksi samanlaista lyöntipintaa, 

jollainen saa olla vain puttereissa. 

Ko. mailan käytöstä seuraa DQ. 

Pitkiä puttereita saa käyttää, mutta   

 niitä ei ole enää 1.1.2016 lähtien saanut 

 ankkuroida vartaloon.  

  



”Matalan riihen katolta virtaavan 

veden tekemä valumaura” , sääntö 25-2 



Annilassa pelaajan pallo on reiällä 1 

matalan riihen katon reunan kohdalta 

pudonneen veden tekemässä valumaurassa 

outtirajan ja tien välissä. Paikasta voi 

”vapautua”...?  

a) vain lyömällä pallo sijaintipaikaltaan. 

b) vain julistamalla pallo 

 pelaamattomaksi paikaksi.  

c) rangaistuksetta pudottamalla pallo 

 max. mailanmitan päähän lähimmästä 

 vapauttavasta paikasta. 



c) Paikasta  voi vapautua rangaistuksetta.  

Annilan paikallissäännöissä 2018 lukee, 

että virtaavan veden tekemät 

valumaurat ovat repairia hiekkaesteissä 

ja pelialueella. 

Tämän vuoden alkupuolella ym. ura on 

tosin täytetty sepelillä eli se on juuri nyt 

kiinteä haitta. 



”Ulkona olevan pallon lyöminen”,  
sääntö 15-3 



Reiällä 1 pelaaja ei lyö väärää palloa, kun 

hänen avauslyöntinsä kaartaa rangen suuntaan 

karheikkoon, jossa hän lyö...? 

a)  pelikaverin palloa 

b)  omaa palloaan mutta lennättää samalla 

 piilossa olevan, rangelta lyödyn pallon.  

c)  pitkäksi mennyttä ja juuri ja juuri ulkona 

 olevaa palloaan. 



b) Pelaajaa ei lyö väärää palloa, koska hän 

lyö omaa  palloaan ei piilossa olevaa 

palloa.  Peliä jatketaan sieltä, mihin pallo 

lensi.  

 Väärällä pallolla tehtyjä lyöntejä ei 

lasketa. Väärän pallon pelaamisesta 

seuraa lyöntipelissä kaksi  rangaistusta.  

Ulkona oleva pallo ei ole enää pelissä eli 

sekin on väärä pallo.  

Tuomarilla hyvä olla mukana 

lankarulla! 



”Reiän irtoreunus”, sääntö 16-1 



 
Reiän 2 griinillä, kuten muillakin griineillä, on  

käytetty muovista reiän irtoreunusta. 

Valmistautuessaan puttiinsa pelaaja huomaa, 

että tällainen reunus ei ole vaadittavaa tuumaa 

viheriön pinnan alapuolella. Pelaaja ei saa 

kuitenkaan...? 

a)  poistaa reunusta 

b)  painaa reunusta alaspäin 

c)  manata mielessään kenttämestarin 

 käyttämiä irtoreunuksia 



b) Pelaaja ei saa itse painaa edes reiän 

 hylsyä syvemmälle reikään ilman 

 toimikunnan antamaa lupaa, ei siis 

 myöskään irtoreunusta. 

Reikään ei pidä eikä saa työntää mitään 

ennen lyöntiä tai saa lyöntipelissä kaksi  

rangaistusta.  

Irtoreunus on liikuteltava haitta ja sen saa 

kyllä poistaa, sääntö 24-1. 

Kenttä ei ole sääntöjen mukainen, elleivät 

irtoreunukset ole tuuman syvällä. 

Vrt: Reiän hylsy nousee lipputangon 

mukana ylös. 



”Pallo maahan painuneena 

karheikossa ”, sääntö 25-2 



Reiällä 3 pelaaja lyö avauslyöntinsä pitkänä ja 

pallo uppoaa omaan alstulojälkeensä 

vasemman puoleisen metsän edessä olevaan 

karheikkorinteeseen. Pelaajaa rangaistaan, jos 

hän…? 

 a)  pelaa pallonsa sijaintipaikaltaan. 

b)  nostaa pallonsa ja pudottaa sen 

 mahdollisimman lähelle alastulojälkeään, 

 ei lähemmäs reikää. 

c)   nostaa pallonsa ja pudottaa sen yhden 

 mailanmitan päähän, ei lähemmäs reikää. 

  



c) Pelaajaa rangaistaan, jos hän pudottaa 

pallonsa mailan mitan sisään 

alastulojäljestään. Pallo pitää pudottaa 

 mahdollisimman lähelle alkuperäistä 

sijaintipaikkaa.  

Väärästä paikasta pelaamisesta seuraisi 

lyöntipelissä kaksi rangaistusta. 

Annilassa on saanut vuodesta 2010 

alkaen vapautua (jos haluaa) maahan 

omaan alastulojälkeensä painuneesta 

pallosta koko pelialueella,  siis vaikkapa 

karheikossa tai metsässä. 

  

   



”Mailalla hiekkaan nojaaminen 

bunkkerissa, missä pallo on ”, sääntö 

13-4 

 



Reiällä 4  ”Molokin kidassa” pelaajaa ei 

rangaista, jos hän ennen lyöntiään sieltä...? 

a)  pudottaa kaksi mailaa selkänsä taakse 

otettuaan kolme mailaa mukaansa 

mennessään bunkkeriin. 

b)  nojaa mailallaan hiekkaan. 

c)  iskee mailallaan hiekkaan epäonnistut-

tuaan saamaan ensimmäisellä  lyönnillään 

palloansa pois bunkkerista. 

 

 



 

a)  Pelaajaa ei rangaista. Mailojen 

 pudottaminen vastaa mailojen asettamista 

 esteeseen, jonka sallii sääntö 13-4. 

 Bunkkerin pinnan koskettamisesta ennen 

 lyöntiä seuraa lyöntipelissä kaksi 

 rangaistuslyöntiä.  

 Mikään säännön 13-4 poikkeuksista   

 1...3 ei puolla mailan iskemistä hiekkaan 

 vaikka pallon asemaan ei mitenkään 

 vaikuteta.  

 



”Nuoren puun oksan katkaiseminen”,  

sääntö 13-2 



Reiällä 6 pelaajaa ei rangaista, jos hän 

taivuttaa/katkaisee nuoresta kuusesta oksan, 

kun pelaaja...? 

a)  peruuttaa selkä edellä oksaa vasten 

 asettuessaan normaaliin lyöntiasentoon.   

b)  harjoittelee aiotun lyöntinsä alueella.  

c)  heilauttaa mailaa taaksepäin aikoessaan 

 lyödä mutta keskeyttää silloin lyöntinsä.  

 

 



a) Pelaajaa ei rangaista. Normaalin 

lyöntiasenyoon asettauduttaessa 

peruuttaminen on hyväksyttävää vaikka 

oksa taipuisikin tai katkeaisi.  

 Lyöntipelissä ei kahta rangaistusta tulisi, 

jos lyöntiä ei keskeytettäisi. 

Pelaaja saattaa saada yhdenkin lehden 

pudottamisesta hyötyä,  sääntö 13-2, jos 

tämä on yksi niistä harvoista lehdistä joka 

voi haitata hänen swingiään.   

Vrt: Oikeakätisen pallo puun alla sen 

vasemmalla puolella on melko varmasti 

pelaamaton paikka. 



”Pallo kimpoaa puusta osuen pelaajan 

golf-autoon” , sääntö 19-2  



Reiällä 6  pelaajaa ei rangaista , jos hänen 

lyömänsä pallo...? 

a)  kimpoaa vasemmalla karheikossa 

 koivusta osuen hänen golf-autoonsa.  

b)  menee avauksessa suoraan hänen griinin 

 5 kohdalle jättämänsä bägin sisään. 

c)  pyörii hämmästyttävän pitkänä griinille 

 asti ja osuu siellä puttiaan odottavan 

 edellisen ryhmän pelaajan putteriin ja 

 menee siitä suoraan teikään.  

 



c) Pelaajaa ei rangaista, jos pallo osuu 

ulkopuoliseen tekijään. Pallo on pelattava 

sijaintipaikaltaan. 

Kun pallo osuu pelaajaan tai varusteisiin, 

seuraa yksi rangaistuslyönti.  

Pallo pelataan sieltä mihin se meni tai 

dropataan bägin alapuolelle.  

Urbaani legenda: Ei rangaistuslyöntiä, jos 

pallo kimpoaa puusta osuen pelaajaan tai 

varusteisiinsa.  

 



”Banaanin kuori bunkkerissa pallon 

edessä” , sääntö 23-1 



Reiällä 8 pelaaja ei voi poistaa lyöntiään 

haittaavaa...? 

a)   banaanin kuorta bunkkerista. 

b)   bunkkerista lyötyä hiekkaa griiniltä.  

c)   kuollutta hirveä karheikosta.  



a) Pelaaja ei voi poistaa banaanin kuorta 

bunkkerista ennen lyöntiään sieltä, sääntö 

13-4, sillä banaanin kuori on  irrallinen 

luonnonhaitta. 

 Irrallisen luonnonhaitan liikuttamisesta 

esteessä, jossa pelaajan pallo on  seuraa 

lyöntipelissä kaksi rangaistuslyöntiä. 

Hiekka ja irtomaa ovat irrallisia 

luonnonhaittoja viheriöllä mutta ei 

muualla.  

Hirvenkin saisi siirtää mutta ei varmaan 

jaksa.    



”Mailan lapa pysähtyy puun juureen”, 

sääntö 14-1 



Reiällä 9 pelaaja ei suorita lyöntiä, kun hän ei 

osu palloonsa, koska hänen mailansa lapa...? 

a)  pysähtyy viheriön edessä olevalla 

 kumpareella puun juureen. 

b)  pysähtyy lyhyessä puttiyrityksessä griinin 

 pintaan liian jyrkän swingin jälkeen. 

c)  osuu viheriön edessä olevalla kumpareella 

 backswingin aikana pihlajan runkoon.  

 Pelaaja ei ehdi pysäyttää mailaa ennen 

 palloa mutta swingaa tarkoituksella 

 pallon yli.  



c)  Pelaaja ei suorita lyöntiä,  koska hän 

 lopettaa tarkoituksella mailan liikkeen 

 eteenpäin ennen kuin mailan lapa osuu 

 palloon.  

   



”Pallo menee griinin yli 

sivuvesiesteeseen ”, sääntö 26-1 



Pelaaja lähestyy griiniä 9, jonne tultaessa 

varmuudella todetaan, että pallo on mennyt 

hieman pitkäksi eli sivuvesiesteeseen. Pelin 

jatkamisen suhteen pitää paikkansa, että ...? 

a)  pelaajan täytyy mennä lyömään uusi 

 pallo edellisen lyönnin paikalta. 

b)  pelaaja voi jatkaa DZ-alueelta. 

c) pelaaja voi pudottaa pallonsa kahden 

 mailan sisään pallon sivuvesiesteeseen 

 menokohdasta, ei lähemmäksi lippua. 

 Veteenmenokohta arvioidaan. 



c) Pitää paikkansa, että pelaaja voi 

 käyttää kahden mailan sääntöä. 

 Sivuvesiraja on hieman vinossa 

 suhteessa griiniin, ja aina löytyy 

 kapea kaistale, johon pallon voi 

 pudottaa.  
Vesiestesääntöä käyttäessään pelaaja 

saa yhden rangaistuksen. 

DZ-alue ja vihreät paalut poistettiin 

toukokuussa 2018. 



”Pallo osuu lipputankoon, jonka on 

siirtänyt griinin pinnalle oman 

ryhmän pelaaja”, sääntö 17-3 

 



 
Par-3 reiällä 10 pelaajan pallo ei saa osua 

lipputankoon, kun...? 

a)  pelaaja chippaa griinin ulkopuolelta, ja 

 lipputanko on reiässä. 

b)   pelaaja ensimmäisenä kilpailijana lyö 

 avauslyönnin griinin kanttiin, jonne 

 griininleikkaaja on unohtanut 

 lipputangon maahan. 

c)   lipputangon on siirtänyt griinin pinnalle 

 oman ryhmän pelaaja. 



c) Pelaajan pallo ei saa osua lipputankoon, 

jota huolletaan tai jonka oman ryhmän 

jäsen on siirtänyt minne tahansa.  

Pallo saa osua tuulen kaatamaan tai 

toisen ryhmän siirtämään lipputankoon. 

Muuten lipputankoon osumisesta seuraa 

lyöntipelissä kaksi rangaistuslyöntiä ja 

pallo pelataan sieltä mihin se pysähtyy.

    



”Virkistyksen nauttiminen 

taukokioskilla 10 minuutin ajan” , 

sääntö 6-7 



Reiällä 11 pelaaja viivyttelee tarpeettomasti, 

jos hän...? 

a)  reiän 10 jälkeen nauttii virkistystä 

 taukokioskilla 10 min. 

b)  lyö avauksensa pahasti vasemmalle ja 

 etsii palloaan yli 5 min. 

c)  lyö avauksensa pahasti vasemmalle ja 

 hänen palloaan etsitään 3,5 min. 

 Pelaaja lähtee tiille lyömään uutta 

 palloa ja minuutin käveltyään hänelle 

 huudetaan: ”Pallo löytyi”.Pelaaja ei 

 ehdi kuitenkaan 5 minuutissa 

 tunnistamaan palloaan. 



b)   Pelaaja viivyttelee tarpeettomasti, kun 

 hän etsii palloaan yli 5 min. 

 Tarpeettomasta viivyttelystä seuraa 

 lyöntipelissä kaksi rangaistusta. 

 Paikallissäännöissä kerrotaan, että 

 tiiauspaikan 11 vieressä olevalla 

 taukokioskilla on sekä harjoitus-

 kierroksilla että kilpailuissa 10 minuutin 

 pakollinen tauko kioskin aukioloaikoina. 

 Tuomarilla hyvä olla mukana 

 sekunttari! 



”Griinin kaltevuus liikuttaa palloa”, 

sääntö 18-1 

 



Reiän 11 griinillä pelaajan pallo asetetaan 

takaisin, kun palloa liikkuttaa…?  

a)  griinin sadetus, joka menee päälle juuri 

 kun pelaaja on  lyönyt pallonsa griinille.  

b)  griinin kaltevuus, kun pelaaja on pitkään 

 tähdännyt palloaan.  

c)  kova tuulen puuska ennenkuin pelaaja 

 ehtii  tähdätä palloaan. 

 

 



a) Pallo asetetaan takaisin, koska puhaltimen 

ilma tai sadettimen vesi ovat ulkopuolisia 

tekijöitä.  

Tuuli, vesi eikä painovoimakaan 

kuitenkaan ole ulkopuolisia tekijöitä ja 

niiden liikuttama pallo pelataankin sieltä 

minne se menee.  

    



”Vanhan reiän jälki griinillä”, sääntö 

16-1  



 
Reiällä 12 repairia ilman merkintääkin eli ns. 

”kentänhoitajan tekemä reikä” on...? 

a)  ilmastointireikä. 

b)  talvigriinin reikä, joka on jäänyt 

 täyttämättä, kun talvigriiniä ei enää 

 käytetä. 

c)  griinillä vanhan reiän kohta, joka on 

 hieman painunut griinin pinnan 

 alapuolelle. 



b) Talvigriinin reikä on ”kentän-

hoitajan tekemä reikä” eli repairia 

mutta ilmastointireikä ei ole eikä siitä 

siis saa vapautua rangaistuksetta. Ei 

myöskään vanhan reiän jälki, jonka 

saa toki kunnostaa, jos pystyy. 

Tuomarilla hyvä olla mukana 

maalikeppi! 



”Onko pallo ulkona mennessään 

Surnuintien yli”, sääntö 27-1 



Reiällä 13 pallo on ulkona, jos pelaaja lyö 

sen...? 

a)  reiällä 4 Surnuintien yli. 

b)  reiällä 12 griinin yli oikealta eli pallo  

 pysähtyy juuri punaisen tiiauspaikan 

 taakse ylitettyään reiän 13 oikean reunan 

 outtirajan alkupään. 

c) rohkeasti väylän 13 oikealla puolella 

 olevan outtialueen yli. 



a) Pallo on ulkona, sillä outtirajan 

 viimeiset paalut ovat mustapäisiä eli  koko 

alue rajan takana on outtia ei pelkästään 

Surnuintie. 

Reikien 11 ja 13 välillä oleva outtiraja 

koskee vain reikää 13 (toiselta puolelta 

mustaksi maalatut reunat). 



”Kentälle päin nojaavan out-paalun 

suoristaminen ennen lyöntiä”,sääntö 

13-2 

 
 



 

 Reiällä 13 pelaajaa  ei rangaista,  jos hän 

liikuttaa lyöntiään haittaavaa out-paalua eli...? 

a)  suoristaa kentälle päin nojaavan out-

 paalun lyöntinsä ajaksi. 

b)  irrottaa out-paalun mutta virheen 

 huomattuaan laittaa sen heti takaisin. 

c)  asettuu normaaliin lyöntiasentoon, 

 mutta siirtää paalun alkuperäiseen 

 asentoonsa ennen lyöntiään.  

 



c)  Pelaajaa ei rangaista. 

 Muuten seuraa lyöntipelissä kaksi 

 rangaistuslyöntiä eikä out-paalun takaisin 

 laittaminen muuta asiaa. 

   



”Pallo väylällä tasoitetun myyrän 

tekemän maakasan päällä”, sääntö 25-1 



Reiällä 14 pelaaja ei voi vapautua 

rangaistuksetta maamyyrän tekemästä 

maakasasta, kun hänen pallonsa on...?  

a)  hiekkaesteessä heti maakasan takana.  

b)  väylällä siten, että maakasa jää 

 lyödessä pallon ja jalkojen väliin.  

c)  väylällä tasoitetun maakasan päällä. 



 

b)  Pelaaja ei voi vapautua rangaistuksetta 

 myyrän tekemästä maakasasta pelkästään 

 mentaalisen vaikutuksen takia. 

 Hiekkaesteessä voi vapautua mutta 

 hiekkaesteeseen.  

 Annilan paikallissääntöjen 2016 mukaan 

 tasoitetustakin  maakasasta voi vapautua 

 mutta vain jos pallo on lyhyeksi 

 leikatulla pelialueella.  

  Urbaani legenda: Maakasasta voi 

 vapautua  mentaalisen vaikutuksen takia.  

 

   



”Pallon pyöräyttäminen ilman, että 

sen paikka merkitään”, sääntö 18-2 

 



 

Reiällä 14 pelaaja ei  liikuta palloaan, jos 

hän...? 

a)  griinillä merkitsemättä pallonsa paikkaa 

 pyöräyttää sitä suunnatakseen pallossa 

 olevan tähtäysviivan reikää kohden.   

b)  forella pienessä painaumassa harjoittelee 

 tulevaa puttiaan pallonsa lähellä ja osuu 

 palloonsa, jolloin pallo heilahtaa mutta 

 palautuu takaisin paikoilleen. 

c)  karheikossa nostaa hieman palloaan 

 merkitsemättä sen paikkaa ja toteaa:

 ”Kyllä tää on mun”. 



b)  Pelaaja ei liikuta palloaan eikä häntä 

 siis rangaista, sillä pallon katsotaan  

 liikkuneen vain, jos se on siirtynyt 

 pysyvästi pois paikaltaan.  

 



”Pallo menee griinin yli vesiesteeseen”, 

sääntö 26-2 



Reiällä 15 pelaaja lähestyy viheriötä väylältä 

kohdalta A. Lippu on aivan viheriön etuosassa.  

Pallo päätyy oikealle vesiesteen rinteeseen 

kohtaan B. Pelaaja jatkaa sieltä lyöden pallon 

viheriön yli syvän vesiesteen (keltaiset paalut) 

pohjalle kohdasta C. Ei ole ”järkevää”...?  

a)  jatkaa vesiesteestä.  

b)  pudottaa pallonsa vesiesteen taakse linjalle 

 lippu _  C.   

c)  pudottaa pallonsa kohtaan A. 



a) Ei ole”järkevää” jatkaa vesiesteestä eli 

syvältä esteen pohjalta kohdasta C tai  

pudottamalla pallo edellisen lyönnin 

paikkaan kohtaan B. 

Muutama keltainen paalu vaihdettiin 

toukokuussa 2018 punaisiksi juuri 

siksi,  että pelaaminen  vesiesteen takaa 

olisi ”järkevää”.  

On ”järkevää” jatkaa myös sieltä, 

mistä viimeksi löi vesiesteen 

ulkopuolelta eli kohdalta A.   



”Pallo menee griinin yli  

sivuvesiesteeseen”,  sääntö  26-2 



Reiällä 15 pelaaja lähestyy viheriötä väylältä 

kohdalta A. Lippu on aivan viheriön etuosassa.  

Pallo päätyy oikealle vesiesteen rinteeseen 

kohtaan B. Pelaaja jatkaa sieltä lyöden pallon 

viheriön yli syvän sivuvesiesteen (punaiset 

paalut) pohjalle kohdasta C. Ei ole ”järkevää” 

pudottaa palloansa ...?  

a)  kahden mailanmitan sisään kohdasta C  

b)  sivuvesiesteen taakse linjalle lippu _  C.   

c)  kohtaan A. 



b) Ei ole  ”järkevää” eikä mahdoillistakaan 

 jatkaa pudottamalla pallo sivuvesiesteen 

 taakse linjalle lippu _ C, tai joutuu 

 kakkosen väylälle!  

  Muutama keltainen paalu vaihdettiin 

 toukokuussa 2018 punaisiksi juuri siksi, 

 koska pelaaminen vesiesteen takaa ei 

 olisi keltaisilta ollut ”järkevää”.  

”Järkevintä” on pudottaa pallonsa kahden 

mailan sisään griinin puolelle, toiseksi 

”järkevintä” pudottaa pallonsa kahden 

mailan sisään sivuvesiesteen vastakkaiselle 

puolelle. 



”Pallo lyödään tiiauspaikan 16 edessä 

olevaan vesiesteeseen”, sääntö  11-1 



Reiällä 16 pelaaja ei voi tiiata, kun hän lyö 

avauksensa keltaiselta tiiltä...? 

a)  tiiauspaikalle 2. 

b)   kallion päälle. Pelaaja aikoo lyödä 

 varapallon.  

c)   vesiesteeseen. Pelaaja lyö uuden 

 pallon.   



a) Pelaaja ei voi tiiata palloa, sillä  

kyseessä on väärä tiiauspaikka. 

Pelaaja voi tiiata pallonsa vain, jos 

hän laittaa pallon peliin pelattavan 

reiän tiiauspaikalta, josta hän lyö 

toisen pallon edellisen lyönnin 

paikalta.  

 



”Pallo putoaa tiiltä”, sääntö 11-3  



Reiän 16 tiiauspaikalla pelaaja ei voi tiiata 

rangaistuksetta uudelleen, kun hän pudottaa 

pallonsa tiiltä...? 

a)  harjoituslyönnillään 

b)  kopauttamalla sitä vahingossa 

c)  lyötyään hudin, jolloin maila hipaisee 

 palloa. 

 



c) Pelaaja ei voi tiiata rangaistuksetta 

palloaan, koska pallo on pelissä ja peliä 

on jatkettava maasta.  

Harjoituslyönti eikä kopautuskaan ole 

lyöntejä eikä pallo ole pelissä, siis ei  

 rangaistusta. Pallo laitetaan peliin 

tiiauspaikalta ja sen voi tiiata. 



 ”Matalan riihen seinä heti selän 

takana lyödessä”,  sääntö 24-2 



Reiällä 16 pelaaja on lyömässä griinille.  Hän ei 

saa vapautua kiinteän haitan vaikutuksesta, jos 

hänen pallonsa on...? 

a)  lähellä matalaa riihirakennusta ja 

 backswingissä maila kolahtaa seinään. 

b)  viitisen metriä suoraan reiällä 1 olevan 

 sähkötolpan takana. 

c)  väylällä ja hänen pelilinjallaan on 

 sadettimen kansi ja pelaaja aikoo 

 putata väylältä. Kansi on vajaa kaksi 

 mailanmittaa griinistä ja pallo vajaa kaksi 

 mailanmittaa kannen takana. 



b)  Pelaaja ei saa vapautua pelilinjallaan 

 olevasta kiinteästä haitasta ellei se 

 haittaa swingiä tai stanssia.  

 Poikkeuksina kiinteä haitta griinillä, 

 oheinen paikallissääntö (säilyi voimassa 

 Annilassa myös 1.1.2016 lähtien)  ja 

 TIO eli ”Temporary Immovable 

 Obstruction” (vrt. pahvinen Luke 

 Donald Savon Golftiimin kisassa).  

   



”Pallo kiinteässä haitassa eli tiellä”, 
sääntö 20-2 



Reiällä 17 pallo pudotetaan uudestaan, kun 

pallo vierii mailan mitan lähemmäksi reikää, 

kun pelaaja...?  

a)   vapautuu tiestä griinin edessä ja 

 joutuisi osittain seisomaan tiellä 

 pudotuksen jälkeenkin.  

b)  pudottaa pallonsa vapautuessaan 

 kallion päälle lyömästään 

 pelaamattomasta paikasta reiän linjassa 

 taaksepäin väylälle 16. 

c)  pudottaa pallonsa DZ-alueelle ja pallo 

 vierii ko. alueelta pois griiniä kohden. 



a) Pallo pudotetaan uudestaan, jos se 

kiinteästä haitasta vapauduttaessa vierii 

lähemmäksi reikää kuin lähin 

vapauttava paikka. Ja tietysti silloin 

kun tie edelleen haittaa lyöntiä.  

Urbaani legenda: Pallo saa 

pudotettaessa vieriä yli kaksi 

mailanmittaa, jos se pudotetaan 

pelaamattomasta paikasta. 



”Pallo nojaa lipputankoon”, sääntö 17-4 



 
Reiän 17 griinillä pelaajan pallo nojaa toisen 

lyönnin jälkeen lipputankoon, pallo ei 

kuitenkaan ole reiässä. Pelaaja ei tee birdietä, 

jos hän...? 

a)  liikuttaa lipputankoa, jolloin pallo siirtyy 

 pois reiältä. 

b)  luulee pallonsa olevan reiässä ja noukkii 

 sen pois.  

c)  liikuttaa lipputankoa siten, että pallo 

 putoaa reikään. 



c) Pelaaja ei tee birdietä vaan eaglen. 

 Lipputankoa pitääkin liikuttaa siten, että 

 pallo putoaisi reikään.  

 Kun lipputankoa siirretään ja pallo 

 liikkuu, asetetaan se rangaistuksetta reiän 

 reunalle. muuten pallon liikuttamisesta  

seuraa yksi rangaistuslyönti ja pallo 

asetetaan nojaamaan lipputankoon. 

   



”Pallo lyödään väylällä 18 olevaan 

sivuvesiesteeseen”, sääntö 26-1 



Reiällä 18 pelaaja lyö avauksensa 

sivuvesiesteeseen sen oikean reunan etuosasta 

kohdalta A. Pelin jatkamisen suhteen ei pidä 

paikkansa, että...? 

a) pelaajan pitää jatkaa takaapäin 

 linjalta lippu – A, ellei hän ei mene tiille 

 lyömään uutta palloa. 

b) pelaaja voi jatkaa kahden 

 mailanmitan säännöllä kohdasta A. 

c)  pelaaja voi jatkaa kahden 

 mailanmitan säännöllä sivuvesiesteen 

 vasemmalta reunalta A:n  vastinpisteestä. 



a) Ei pidä paikkaansa, että pitäisi 

pudottaa lipun linjassa takaapäin 

kuten vesiestetapauksessa. 

Paalut vaihdettiin toukokuussa 

2018 keltaisista punaisiksi juuri sen 

takia, että ko. tapauksessa pallo 

hyvin harvoin pudotettiin sääntöjen 

edellyttämään paikkaan! 



”Pelaamattomasta paikasta pallon 

pudottaminen lipun linjassa 

taaksepäin”, sääntö 28b 



Reiällä 18 pelaaja lyö avauksensa vasemman-

puoleisen metsän alkupäähän noin kolmen 

metrin syvyyteen. Pallo löytyy pelaamat-

tomasta paikasta kohdasta A. Ei ole 

järkevää”...?  

a)  mennä lyömään uusi pallo tiiauspaikalta, 

 sääntö 28a. 

b)  pudottaa pallonsa kahden mailanmitan 

 sisään kohdasta A, sääntö 28c. 

c) pudottaa pallo taaksepäin linjalla  

 lippu – A, sääntö 28b. 



b) Läheskään aina ei ole ”järkevää” jatkaa 

 pudottamalla pallo ryteikköiseen metsään, 

 sääntö 28c. 

 Säännön 28a käyttäminen on työlästä 

mutta varteenotettavaa. 

 Säännöllä 28b pääsee karheikolle,   

 josta voi lyödä metsikön kulmassa   

 olevan ison koivun vasemmalta   

 puolelta lähes lippua kohden. 

 Sääntöä 28 voi soveltaa yhdellä 

rangaistuslyönnillä.   



”Pallon asettaminen griinillä tuuman 

verran sivuun merkkinastasta”, sääntö 

20-7 



Reiällä 18 pelaajan pitää korjata virheensä, 

kun yhän löi väärästä paikasta sen jälkeen, kun 

hän...? 

a)  asetti pallonsa takaisin griinille tuuman 

 verran merkkinastasta sivuun. 

b)  kilpaili keltaiselta tiiltä mutta löikin nyt 

 penaiselta. 

c)  droppasi pallonsa ilman mitään näkyvää 

 syytä väylän ja raffin reunasta metrin 

 verran keskemmälle väylää. 



b) Pelaajan ei pidä jatkaa väärästä 

paikasta lyömällään pallolla vaan hänen 

pitää korjata virheensä ja lyödä 

keltaisilta.  

Pelaajahan syyllistyisi vakavaan rikkee-

seen, sääntö 11-4, voittaisihan hän 

matkassa 63 m. 

Väärästä paikasta pelaamisesta seuraa 

lyöntipelissä kaksi rangaistuslyöntiä.  

Jos vakavaa virhettä ei korjata -> DQ. 

Lexi Thomson sai eräässä vuoden  

 2017 Major-lyöntipeliturnauksessa 

yhdestä tuumasta neljä rangaistusta. 



”Pallo osuu sähkötolppaan”,sääntö 19-2  



Reiällä 18 lyönti uusitaan, jos pallo osuu...? 

a)  pelaajan omaan bägiin ja kimpoaa 

 griinille. 

b)  väylän yläpuolella sähköjohdon 

 eristekuppiin.  

c) väylän reunassa olevaan 136 metrin 

 sähkötolppaan.  



b) Lyönti uusitaan, sääntö 20-5.  

Annilan paikallissääntöjen 2016 

mukaan kentällä sähköjohtoihin ja 2018 

lähtien myös eristekuppeihin osuneet 

lyönnit uusitaan. 2016 lähtien 

sähkötolppaan tai kiinnitysharuksiin 

osuneella pallolla jatketaan sieltä, 

minne pallo kimpoaa. 

Jos pallo osuu pelaajaan tai 

varusteisiinsa, peliä jatketaan 

sijaintipaikaltaan  



”Kaksoiskosketusko, kun pallo 

lyödään bunkkerista hiekan kanssa”, 

sääntö 14-4 



Reiällä 18 pallo osuu pelaajan  mailaan 

lyönnin aikana kahdesti, jos hän lyö 

griinibunkkerista …? 

 a) hyvin läheltä etureunaa ja pallo 

 kimpoaa takaisin osuen pelaajan 

 mailaan. 

b)  palloansa griinille.  Lyönti on 

 epäpuhdas ja pallo ”takertuu” 

 hetkeksi mailan lapaan.   

c) palloansa griinille hiekan kanssa. 

 



 

b)  Pallo osuu pelaajan  mailaan lyönnin 

 aikana kahdesti. 

 Jos pallo osuu  mailaan lyönnin aikana 

 useammin kuin kerran, lyönti lasketaan 

 ja reikätulokseen pitää lisätä yksi 

 rangaistuslyönti. 

  Urbaani legenda: Bunkkerista lyötäessä 

 ei tule kaksoiskosketusta.  



”150 metrin mittapaalun 

siirtäminen”,sääntö 13-2 



Reikä 19: Lyönnin tieltä kentällä saa 

siirtää...? 

a)  vesiestepaalun. 

b)  150 mertin mittapaalun. 

c)  ulkorajapaalun. 



a) Vesiestepaalun saa siirtää oli pallo missä 

tahansa. 

Mittapaalut säilyivät kiinteinä haittoina 

Annilassa myös 1.1.2016 lähtien. 

Ulkorajapaalu on pelaamaton paikka. 



”Limsapullo luotilankana”,  

sääntö 14-3 

 



Reikä 19: Pelaaja ei saa käyttää 

kierroksellaan...? 

a)   etäisyyskiikaria. 

b)  älykännykkää tulevan paikallissään 

 tutkimiseen. 

c)  juomapulloa viheriöllä mitatakseen sen 

 kaltevuutta.  



c) Pelaaja ei saa käyttää juomapulloa 

luotilankana, putteriaan sensijaan voi 

käyttää. Pelaaja käyttäisi välinettä 

poikkeuksellisella tavalla.  

Säännön 14-3 rikkomisesta saa 

lyöntipelissä kaksi rangaistuslyöntiä ja 

toisesta rikkeestä diskataan. 

Kaudesta 2011 on Annilassa sallittu 

etäisyysmittalaitteen käyttäminen, 

 Puhelinten käyttö on sallittua järjen   

 kanssa; ei siis saa häiritä.  

   



”Lyhyen putin upottaminen mailan 

lavan kärjellä”, sääntö 14-1 

 



 

Reikä 19: Sääntöjen vastainen puttaustyyli 

lyhyissä puteissa on...? 

a)  ”side-saddle” eli ”naisten satula” 

b)  putterin lavan kärjellä lyöminen 

c)  putterin grippipäällä lyöminen 

 

 

 



 
c)  Putterin grippipäällä lyöminen on 

 sääntöjen vastainen puttaustyyli lyhyissä 

 puteissa  kuten pitemmissäkin.                                                                                                                               

 Muulla mailan osalla kuin lavalla 

 tehdystä lyönnistä seuraa lyöntipelissä 

 kaksi rangaistuslyöntiä ja lisäksi lyönti 

 lasketaan ja reikä hyväksytään. 


