
KENTÄN ERI OSIEN 

SÄÄNTÖMUUTOKSET 2019 

Golfsääntöjä oli ennen 34, nykyään 24

• sääntöjä lähinnä yhdistelty (esim. sääntö 6)

• vrt. Jenkkigolf la 15.6. (golf ”ilman sääntöjä”)

• Joko/tai säännöt -> joko- tai tai-säännöiksi

Varsinaisia sääntökirjoja on kaksi:

• Golfin säännöt, laajempi tuomareiden versio

o paljon lainauksia ”Dekkareista”

• Pelaajan opas, lyhennetty versio

o paljon viittauksia ”Golfin sääntöihin”

• Lisäksi: Official Guide to the Rules of Golf

o sääntötulkintoja, ohjeet toimikunnille ja kilpailujen 

järjestäjille, mallipaikallissäännöt



KENTÄN OSAT



ENNEN KIERROSTA



1. Maksimitulos  

Nykyään:

• Uusi lyöntipelimuoto, jossa toimikunta 

määrittää reikätuloksen maksimin 

(esim. tuplapar, 3 yli neton)

• Tasoituksellisena tai tasoituksettomana, 

yksilöpelinä tai parikilpailuna 

o Ennen joukkue, nykyään pelaajapari 

o Ennen joukkuetoveri, nykyään pelipartneri

vuoteen 2008 asti kilpakumppani 



KOKO KENTÄN ALUEELLA JA 

ULKONA



2. Ei enää rangaistusta, vaikka poistaa 

irrallisen luonnonhaitan missä ta-

hansa (Viheriön 8 etubunkkeri; Timo Savolainen 2006, 

r.2) (3:54-4:26)



Ennen:

• Kaksi rangaistuslyöntiä

o irrallisten luonnonhaittojen (oksien, lehtien, risujen, 

käpyjen, hedelmän kuorien...) liikuttamisesta hiekka- tai 

vesiesteissä

Nykyään:

• Ei rangaistusta

o irrallisten luonnonhaittojen liikuttamisesta 

missä tahansa ml. bunkkereissa ja estealueilla

o pallo ei saa edelleenkään liikkua (vrt. Annilankin 

paikallissäännöissä liikuteltaviksi haitoiksi määritellyt 

irtokivet bunkkereissa) 



KOKO KENTÄN ALUEELLA 



3. Pallo pudotetaan noin polven 

korkeudelta (1:36-2:13)



3. Alkuperäistä tai uutta palloa voi 

käyttää (hiekkatie viheriön 17 edessä)



Ennen:
• Pallon pudottamiseen liittyi:

o Pudotus: 1700-luku: heitto pään yli, ennen 1984 selän 

taakse, 1984 hartioiden korkeudelta
o Sallittu vierimismatka: kaksi mailan mittaa
o Pudotuskohta: myös mahdollisimman lähelle
o Mailan mitta: millä tahansa mailalla
o Pudotettava pallo: piti olla alkuperäinenkin
o Osuminen pelaajaan tai varusteeseensa: ei ennen kuin 

pysähtyi

Nykyään: 
• Pallon pudottamisessa muuttuvat:

o Pudotus: noin polven korkeudelta
o Sallittu vierimismatka: pitää osua ja jäädä 

vapautumisalueelle 
o Pudotuskohta: aina 1 tai 2 mailan mitan sisään
o Mailan mitta: pisimmällä mailalla, pl. putterilla
o Pudotettava pallo: saa aina pudottaa uudenkin pallon

o Osuminen pelaajaan tai varusteeseensa: ei ennen kuin 

osuu maahan, sen jälkeen kyllä



4. Tiin status (Clarifications 23.4.2019)

Ennen:
• Tii oli ”pieni esine”, jota ei luettu pelaajan 
varusteeksi

Nykyään:

• Ei enää ”pieniä esineitä” vaan pienikokoisia 

varusteita

• Tii, jota pelaaja käyttää tai kuljettaa 

mukanaan, on siis pelaajan varuste
• Tiin statuksella merkitystä mm. palloa 

pudotettaessa ja muutenkin osuttaessa 

tiihin, muuten kuin vahingossa 



5.Vapautuminen eli vertailupisteet 

ja vapautumisalueet

Nykyään:

Vertailupiste on piste, josta vapautumis-

alueen koko, 1 tai 2 mailan mittaa, 

mitataan
• Vertailupiste pitää aina määrittää, ellei sitä 

määritä se on kohta, jossa pallo osuu maa-

han (pl linjalla taaksepäin vapautuminen)



VAPAUTUMINEN VERTAILUPISTE MAILAN 

MITAT

linjalla taaksepäin vertailulinjalta valittu piste, 

nykyään pitäisi merkitä tiillä
ennen 0        
nykyään 1

lyönti- ja lyöntimatka edellisen lyönnin kohta ennen 0        
nykyään 1  

ennen kaksi mailan 

mittaa, nykyään 
sivuttainen vapautus

(punainen estealue)

kohta, missä pallo viimeksi 

meni estealueelle, nykyään 
ei ilman paikallissääntöä 
enää vastakkaiselle puolelle 
pudottamismahdolisuutta

2

maahan painunut 

pallo

nykyään kohta heti sen 
kohdan takana, missä pallo 

on maahan painunut

ennen 0        
nykyään 1

epänormaali 

kenttäolosuhde, 

väärä viheriö ...

ennen lähin vapauttava 

paikka nykyään lähin täydel-

lisen vapautumisen piste

1

sivuttainen vapautus

(pelaamaton paikka)

pallon alkuperäinen 

sijaintikohta

2



6. Ei enää rangaistusta, vaikka maila

osuu lyödessä palloon useammin 

kuin kerran (3:05-3:20) 



Ennen:
• Kaksoiskosketus: lyönti laskettiin ja 

lisäksi tuli yksi rangaistuslyönti

Nykyään:

• Yhdellä swingillä vahingossa useampia 

osumia palloon:
o suoritus lasketaan yhdeksi lyönniksi
o eikä siis enää rangaistuslyöntiä
o Vrt. “Neljän lyönnin suoritus”

Vielä viime vuonna oli legendaa:
• Bunkkerista lyötäessä ei tule 

kaksoiskosketusta.

Mutta ei ole enää



7. Klpailumääräys: ”Etäisyyden mittaa-

minen on sallittua” muuttuu sään-

nöksi



Ennen:
• Etäisyyden mittaus on Annilan kilpailu-

määräyksissä sallittu vuodesta 2011.

Nykyään:
• Etäisyyden mittaus sallitaan säännöissä

o Jos golfklubi haluaa vieläkin kieltää etäisyys-

mittauslaitteet, on asia mainittava paikallis-

säännöissä
o Vrt. isommat ammattilaiskisat



8. Ei enää rangaistusta, jos pallo osuu 

vahingossa pelaajaan tai varustee-

seensa (väylän 6 vasemman puoleinen karheikko; Jukka 

Kaikkonen 2014 r.9) (2:43-3:04)



Ennen:
• 2003 Kahdesta yhteen rangaistukseen siirtymistä 

alettiin harkita Mastersin jälkeen, kun kärjessä 

ollut Jeff Maggert löi hiekkaesteestä sen lippaan 

ja pallo kimposi Jeffin rintaan

• 2008 lähtien yksi rangaistuslyönti 

Nykyään:
• Keneen tahansa vahingossa osuneesta pallosta:

o Ei enää rangaistusta
o Palloa ei kuitenkaan voi tahallaan pysäyttää esim. 

laittamalla mailoja maahan

Vielä viime vuonna oli legendaa:
• Pelaajaa ei rankaista jos pallo kimpoaa puusta 

osuen häneen tai varusteisiinsa.

Mutta ei ole enää



9. ”Ready Golf”, lyö kun olet valmis

Nykyään:
•Lyöntipelissä suositellaan pelattavan ”Ready 
Golfia”  eli VOIT lyödä vaikket olisikaan kauim-

pana lipusta, kun se:

o on turvallista

o ei häiritse toisia pelaajia

o säästää aikaa

o esimerkiksi ensin pelaavat pallonsa reikään ne,  

jotka pitävät lipputankon reiässä ja sitten ne, 

jotka puttaavat ilman tankoa (vrt. GolfLiiiga –Jukurit 

Open 8.6.2019)



10. Ei enää rangaistusta, jos jatkaa 

kierroksen pelaamista 

suutuksissaan 

vaurioittamallaan mailalla 

(Clarifications 23.4.2019)

Ennen:
• Käyttäessään mailaa, jonka peliominaiuudet oli

suutuksissaan muuttanut: pelistä sulkeminen

Nykyään:

• Peliä voi jatkaa vaurioituneella mailalla

riippumatta siitä, mikä vaurion aiheutti 

• Vaurioitunutta mailaa ei saa korvata ellei: 

o maila katkea tai vaurioidu pahoin normaalissa pelissä  

o ja mailan korvaaminen on tällöin sallittu paikallis-

säännöissä kuten Annilan paikallissäännöissä on



11. Ei enää rangaistusta, jos kuljettaa

mukanaan draiveria, jonka lapa-

kulmaa on säätänyt

• Saa pelata, jos palauttaa alkuperäisen säädön

• Muuten DQ

Ennen:
• Ko.  mailan mukana pitämisestä: kaksi 
rangaistuslyöntiä/reikäväli

Nykyään
• Ei rangaistusta. jos pelkästään kuljettaa
mukanaan



12. Vain yksi rangaistus, jos etsii 

palloaan yli 3 min (0:41-1:12)



13. Ei enää rangaistusta, jos palloa 

liikutetaan vahingossa etsinnän 

aikana (esim. viheriön 15 edessä oleva keltainen 

estealue)



Ennen:                                                  

• Etsintäaika oli maks. 5 minuuttia.

o tarpeeton viivyttely: kaksi rangaistuslyöntiä

• Yksi rangaistuslyönti, jos pelaaja liikutti 

palloaan etsiessään sitä

o Tyhmä sääntö, koska kannatti laittaa kilpakumppanit 

etsimään palloa pitkän ruohon seasta

Nykyään:

• Etsintäaika on maks. 3 minuuttia.

o kohtuuton viivyttely: yksi rangaistuslyönti

• Ei rangaistusta, jos joku palloa etsiessään 

liikuttaa sitä esim. astuu sen päälle



14. Ei enää rangaistusta, jos ei ilmoita 

pallonsa tunnistamisesta 



Ennen:

• Ennen pallonsa nostoa piti hoitaa kolme asiaa:

o mm. ilmoittaa aikeestaan merkitsijälle, pelikaverille 

tai tuomarille.

• Eli yksi rangaistuslyönti, vaikka olisi rikkonut 

kaikkia vaadittuja kolmea kohtaa

Nykyään:

• Ei rangaistusta, sillä

o pelaajan ei tarvitse ilmoittaa aikeestaan nostaa 

pallonsa

o eli pallon tunnistamisessa ei tarvita enää ”valvojaa”



15. Pallon takaisin asettaminen, kun 

toinen pelaaja on pelannut pelaa-

jan palloa vääränä pallona eikä 

tiedetä sen alkuperäistä paikkaa

(reiät 16 ja 17)



Ennen: 
• Jos paikka tiedettiin: pallon sai asettaa siihen, 

mistä se vietiin  

• jos paikkaa ei voitu täsmällisesti määrittää: 

pallo pudotettiin mahdollisemman lähelle

• Vrt. Ari Mattola 2010 , r. 3

Nykyään:

• Jos esim. kettu on vienyt pallon: pallo aina 

asetetaan takaisin alkuperäiseen tai arvioituun

paikkaan 



16. Ei enää rangaistusta, jos lyö vara-

pallon etsinnän jo alettua 

Ennen:

• 2014 Lievennys: palloa kohti  sai kävellä maks. 

50 m ja palata halutessaan vielä lyömään 

varapallon.

o Pitemmälle kävellessään ja lyödessään palloaan 

siitä tuli pelissä oleva pallo yhden lyönnin 
rangaistuksella.

Nykyään:

• Ei rangaistusta, ellei lyö varapalloa enää sen 

jälkeen, kun  sallittu etsintäaika eli 3 minuuttia 
on umpeutunut



17. Aikaisemmasta poiketen rangaistus 

tulee, jos jonkin esineen kuten mai-

lan laittaa maahan lyöntiään linjaa-

maan (7:11-7:24)

Ennen:
• Ei rangaistusta, kunhan maila poistettiin

ennen lyöntiä. 

Nykyään:

• Lyöntiasentoa otettaessa:

o mitään esinettä ei saa laittaa maahan osoit-

tamaan pelilinjaa
o lyöntiasennon purkamisella ja esineen 

poistamisella ei voi välttää yleistä rangaistusta.



18. Aikaisemmasta poiketen rangais-

tus tulee, jos caddie seisoo pelaa-

jan takana vielä pelaajan asettu-

essa lyöntiasentoon (Clarifications 

23.4.2019) (7:24-7:42)



Ennen:
• Ei rangaistusta sillä:

o Lyödä ei saanut, jos takana seistiin

o Pelaajan takana sai seistä kunhan poistui ennen lyöntiä

Nykyään:

Lähinnä ammattilaisia koskeva sääntö
• Pelaajan jo ollessa asettumassa lyöntiasentoon

(eli ainakin toinen jalka on jo lyöntiasennossa)

o caddie tai pelipartneri ei saa minkään syyn takia

seistä tarkoituksellisesti pelaajan takana tai

o pelaaja saa yleisen rangaistuksen. 
o jonka pelaaja voi välttää, jos hän purkaa lyöntiasennon, 

eikä asetu uudelleen lyöntiasentoon ennenkuin caddie on 

poistunut hänen takaansa 



MUUALLA KENTÄLLÄ MUTTEI ESTE-

ALUEELLA



19. Ei enää rangaistusta, jos vapau-

tuu minkä tahansa eläimen teke-

mästä kolosta (reiät 6 ja 7)



Ennen:

• Sai vapautua vain maata kaivavien läinten

tekemistä koloista

Nykyään:

• Pelaaja voi vapautua ilman rangaistusta 

kaikkien eläinten tekemistä koloista

o irrallisten luonnonhaittojen kuten matojen ja 

hyönteisten koloista ei vapautusta kuitenkaan 

myönnetä



YLEINEN PELIALUE



20. Paikallissääntö: ”Maahan painunu-

neesta pallosta saa vapautua koko 

pelialueella ” muuttuu säännöksi 

(Karheikkorinne reiän 3 vasemmalla olevan metsän 

edessä; Antero Lemmetty 2007; Teemu Tyry 2003, r. 4)

(1:13-1:36) 



Ennen:
• Ennen 2010 maahan painuneen pallon sai 

pelialueella pudottaa mahdollisimman lähelle 
alkuperäistä sijaintikohtaansa vain 

pelialueen lyhyeksi leikatulla osalla

• 2010 Annilan paikallissäännöt sallivat 

vapautuminen:
o koko pelialueella
o siis myös karheikossa ja metsässä



Nykyään:

• Vapautumisen salliminen muuttuu säännöksi 

ja se sallitaan vain yleisellä pelialueella

• Pallo pudotetaan mailanmitan sisään 

vertailupisteestä, joka on välittömästi 

maahan painuneen pallon takana.



21. Aikaisemmasta poiketen rangaistus 

tulee, jos pelaaja vapautuu 

pudottaessa maahan uponneesta 

pallosta (Hyvin kostea väylä 3)

Ennen:

• Pudotettaessa maahan painuneesta 

pallosta sai myös vapautua

Nykyään:

• Enää ei saa vapautua, sillä

o pallo ei ole maahan painunut, jos se on maanpinnan 

alapuolelle uponneena esim. pudotuksen eikä 

lyönnin seurauksena 

o Vapautuessaan saisi yleisen rangaistuksen



TIIAUSALUE (Teeing Area)



22. Ei enää rangaistusta, jos tiiaa 

uudelleen, kun hutilyönti on 

pudottanut pallon tiiltä tiiaus-

alueella

Ennen: 
• Pallo oli pelattava maasta tiiauspaikalta

• Pallon tiiaamisesta sai yhden lyönnin 
rangaistuksen.

Nykyään: 
• Aina kun pallo on pelissä ko. reiän 

tiiausalueella, saa sen rangaistuksetta 
tiiata uudelleen 



BUNKKERI



23. Ei enää rangaistusta, jos koskee 

mailallaan vahingossa hiekkaa

bunkkerissa (Griinin 4 syvä ja erittäin vaikea 

etubunkkeri) (3:21-3:54) 



Ennen:
• Hiekkaestettä sai tasata muualla muttei 

pallonsa lähellä tai pelilinjallaan

Nykyään:
• Bunkkeria saa tasata kaikkialla muualla 

muttei peilinjallaan
• Aikaisemmasta poiketen hiekkaan saa 

koskettaa mailallaan:

o nojatessaan tai kävellessään
o iskemällä mailansa hiekkaan

• Pelaamisen haasteet säilyvät, sillä muut 

toimet bunkkerissa ovat yhä kielletyt kuten: 
o hiekan koskettaminen kädellään 

o backswingin, tähtäämisen tai harjoitusswingin 

aikana mailallaan 



24. Aikaisemmasta poiketen pelaaja 

voi lisärangaistuksella vapautua 

pelaamattomasta paikasta bunk-

kerista sen takapuolelle (4:27-4:58)



Ennen: 
• Yhdellä rangaistuksella peliä voi jatkaa 

kolmella tavalla.

Nykyään:

• Liäksi on neljäskin optio:

• pudottaa pallo lipun linjassa suoraan 
bunkkerin taakse, jolloin 

o lyöntimatkassa ei menetä juurikaan  

o vaihtoehto maksaa kuitenkin kaksi rangaistuslyöntiä



ESTEALUE 



25. Estealue (Penalty Area) (5:00- 5:54)



Nykyään:
• Estealueiksi määritellään entiset 

vesiesteet

• Lisäksi niiksi voidaan määrittää ryteikköjä 

ja pitkää heinää
o joihin pallo hukkuu tai sitä on mahdoton pelata

o eikä niiden tarvitse sisältää vettä 

O Kaudella 2019 Annilassa ei merkitä ko. alueita

• Estelueita merkitään kuten entisiä vesi-

esteitä eli niitä kutsutaan: 

o punaisiksi estealueiksi ja

o keltaisiksi estealueiksi



26. Ei enää rangaistusta, jos kosket-

taa estealueen maapohjaa tai 

vettä (Griinin 15 syvä keltainen estealue)



Ennen:
• Vesiesteissä/sivuvesiesteissä piti olla kieli

keskellä suuta sillä: 
o esteen maapohjan koskettamisesta seurasi kaksi 

rangaistuslyöntiä

Nykyään:
• Estealueilla on nykyisin merkittävästi 

helpompaa pelata, sillä siellä pätee samat 

lyömisen säännöt kuin yleisellä pelialueella eli
o voi koskettaa mailallaan tai kädellään estealueen 

maapohjaa tai vettä
o myös harjoitusswingeillä kunhan pallon asema 

ei parane



VIHERIÖ



27. Ei enää rangaistusta, jos pallo 

osuu lipputankoon (Alaspäin viettävä 

viheriö 10) (7:43-8:21) 



Ennen:
• Aina sai kaksi rangaistuslyöntiä, kun pallo osui 

lipputankoon,
o joka oli reiässä putatessa

o jonka oman ryhmän jäsen oli siirtänyt maahan 

o jota huollettiin

Nykyään:
• Ei enää rangaistusta, jos pallo osuu vahin-

gossa missä tahansa olevaan lipputankoon

o Ennen lyöntiään pitää päättää, jätetäänkö lipputanko 

esim. reikään

o Tarkoituksellisesti pallon liikkeeseen ei voi vaikuttaa 

(lipputanko lasketaan reiän taakse stoppariksi)

o Tuleeko sähläystä?, Meneekö pallo reikään?, Helppo 

noukkia pallo pois reiästä?



28. Ei enää rangaistusta, jos nostaa

lipputankoon nojaavan pallon 

(Kalevi Tuukkanen 2005, r. 17)



Ennen: 
• Lipputankoon nojaava pallo ei ollut reiässä; ei 

ollut kokonaan maanpinnan alapuolella

o Jos pallon nosti, sai yhden rangaistuslyönnin ja pallo 

oli asetettava takaisin nojaamaan lipputankoon

Nykyään:
• Lipputankoon nojaava pallo on reiässä 

o kun osakin siitä on maanpinnan alapuolella

o eli pallon voi rangaistuksetta nostaa 



29. Aikaisemmasta poiketen rangais-

tus tulee, jos seisoo lyödessään 

väärällä viheriöllä (Esim. viheriö 16 

pelatessa reikää 1, Pekka Seleius 2015) (2:14-2:42) 



Ennen:
• Väärällä viheriöllä täytyi seisoa lyödessään 

forella olevaa palloa

Nykyään:
• Väärällä viheriöllä ei saa seisoa vaan siitä 

pitää vapautua kokonaan 

• Jos pelaaja seisoo lyödessään väärällä 

viheriöllä, saa hän yleisen rangaistuksen



30. Ei enää rangaistusta, jos korjaa 

lähes minkä tahansa vaurion vi-

heriöllä (6:40-7:10)



Ennen: 
• Puttilinjaltaan sai korjata ainoastaan pallon

alastulojäljet ja vanhan reiän kohdat,

muuten sai kaksi rangaistuslyöntiä

Nykyään:
• Puttilinjaltaan saa korjata lähes kaikki 

vauriot muttei: 
o Kentänhoitotöiden esim. viiltoilmauksen 

aiheuttamia

o Viheriön luonnollisia kasvuvaurioita 

o Eikä saa liioitella esim. tekemällä hiekoitetulla

viheriöllä kapean “polun” reikään



31. Paikallissääntö: ”Palloa tai pal-

lon merkkinappia liikutetaan 

vahingossa viheriöllä” muuttuu 

säännöksi (6:16-6:40)



Ennen: 
• Ennen 2017 pallon liikuttamista vahingossa 

viheriöllä yksi rangaistuslyönti 

• 2017 Annilaankin paikallissääntö: vahingossa 

liikuttaminen ole enää rangaistava teko

Nykyään:
• Paikallissääntö muuttuu säännöksi.
• Ei haittaa vaikka pallo liikkuu, kun

o Maila pudotetaan sen päälle

o Siihen osutaan harjoituslyönnillä

o Siihen osutaan lyöntiin valmistauduttaessa 

oSitä potkaistaan



32. Ei enää rangaistusta, jos pelaaja 

liikuttaa palloa viheriöllä sen jäl-

keen kun se on nostettu ja asetet-

tu takaisin (Viheriön 11 tosi viettävä etuosa) 

(5:55-6:11) 



Ennen:
• Ennen 2012 pelaaja sai yhden rangaistuksen, jos 

vaikkapa tuuli tai ulkopuolinen tekijä liikutti

palaajan palloa tähtäämisen jälkeen 

• 2016 em. epäreilua sääntöä tarkennettiin: ei 

rangaistusta, jollei pelaaja itse vaan 

luonnonvoimat liikuttanut palloa ja pallo oli 

pelattava sieltä mihin se liikkui

Nykyään:

• Aikaisempaan poiketen, jos pallo on jo nostettu 

ja asetettu takaisin viheriölle:

o pallo pitää asettaa rangaistuksetta sinne, mistä

pallo lähti liikkeelle riippumatta siitä, mikä 

palloa liikutti, tuuli, pelaaja, ulkopuolinen vaikutus ... 



33. Ei enää rangaistusta, jos nostaa 

viheriöällä pallon, johon putattu 

pallo on osumassa



Ennen: 
• Kaksi rangaistusta tuli, jos nosti pallonsa 

pelätessään toisen pelaajan lyömän pallon 

törmäävän siihen sillä:

o Toisen pallon ollessa liikkeellä ei sellaista 

palloa saanut nostaa, joka voi vaikuttaa 

toisen pallon liikkeeseen

Nykyään:
• Ei enää rangaistusta, sillä jos pallo on 

liikkeessä, pelaaja saa nostaa tai liikuttaa:
o Reiästä poistetun lipputankon

o Viheriöllä paikallaan olevan pallon
o Toisen pelaajan varusteen



34. Ei enää rangaistusta, jos viheriöl-

lä uusii hyönteiseen osuneen 

putin (Clarifications 23.4.2019)

Ennen:
•Lyönti uusittiin, jos pallo osui ihmiseen, 

eläimeen mutta

o Ei, jos pallo osui hyönteiseen, matoon tai 

vastaavaan
o Jos pelaaja uusi hyönteiseen osuneen lyönnin, hän 

sai kaksi rangaistuslyöntiä

Nykyään:

•Lyönti täytyy uusia rangaistuksetta myös 

silloin, kun tiedetään tai on käytännössä 

varmaa, että putattu pallo osuu hyönteiseen,

onhan hyönteinen eläin



35. Lyönti uusitaan aina, kun viheri-

öllä putattu pallo osuu lipputan-

gon mukana nousseeseen reiän 

holkkiin

Ennen:
• Eroteltiin, oliko kohde liikkuva tai elävä eli 

jos
o holkki oli osumahetkellä liikkeessä, lyönti 

uusittiin 
O holkki oli osumahetkellä paikallaan, peliä 

jatkettiin sieltä minne pallo kimposi

Nykyään:
• Ei enää ”liikkuvaa” tai ”elävää” vaan jos
o griinillä putattu pallo vahingossa osuu ihmiseen, 

eläimeen tai liikuteltavaan haittaan, lyönti 
uusitaan rangaistuksetta.



36. Ei enää rangaistusta, jos caddie 

koskettaa pelilinjaa osoittaes-

saan viheriön pintaa

Ennen:
• Kaksi rangaistusta pelaajalle sillä:
o viheriöön ei saanut koskea eikä 

o minkäänlaista merkkiä saanut laittaa minnekään

viheriöllä (kuten ei nykyäänkään)

Nykyään:
• Ei enää rangaistusta
o Caddie tai pelipartneri osoittaessaan pelaajalle 

puttilinjaa saavat koskettaa sitä kädellä, jalalla

tai jollain, mitä heillä on mukanaan



37. Ei enää rangaistusta, jos caddie 

nostaa pelaajan pallon viheriöllä 

(Clarifications 23.4.2019)

Ennen:

• Jos caddie nosti pelaajan pallon, sai tämä  

yhden rangaistuslyönnin

Nykyään:

• Ei rangaistusta, sillä caddie voi nostaa 

pelaajan pallon viheriöllä ilman valtuutusta

• Mutta yhden lyönnin rangaistus jos caddie

nostaa pallon ilman pelaajan valtuutusta 

muualla kuin viheriöllä pl. vapatumistilanne



ULKORAJAPAALU JA ULKONA



38. Ei enää rangaistusta, jos irrottaa 

tai taivuttaa ulkorajapaalua 

mutta palauttaa sen ennen 

lyöntiä alkuperäiseen asemaan 

(Väylän 13 oikealla puolella oleva outtiraja)



Ennen:
• Kaksi rangaistuslyöntiä

o Paalun takaisinlaittaminen ennen lyöntiä ei 

pelastanut rangaistukselta

Nykyään:

• Pelaaja voi välttyä rangaistukselta
o jos hän ennen lyöntiä palauttaa liikutetun 

outtipaalun alkuperäiselle paikalleen niin, 

että tehty parannus häviää

• Rangaistuksilta ei välty, jos outtipaalun 

katketessa
o tilalle laitetaan toinen paalu

o osat liitetään teipillä yhteen

o ruohon katkaiseminenkin on melko 

peruuttamaton toiminto 



39. Aikaisemmasta poiketen pelaaja 

voi lisärangaistuksella jatkaa 

tasolta, missä pallo meni ulos 
(Reiältä 4 pallo lyöty Surnuintien yli)



Ennen:
• Kun pelaaja löi pallonsa ulos, hänen täytyi

yhdellä rangaistuslyönnillä lyödä uusi pallo 

edellisen lyönnin paikalta.

Nykyään:

• Mahdollisesti käyttöönotettu uusi 

paikallissääntö: 
o Kahdella rangaistuslyönnillä voi jatkaa pallon 

ulosmenokohdalta

o Pallon saa vieläpä pudottaa väylälle 

o Jos ko. paikallissääntö on voimassa, on kenttä 

tasoituskelpoinen

o Ko. paikallissääntöä ei oteta Annilassa käyttöön 

ainakaan kaudella 2019 



KIERROKSEN JÄLKEEN



40. Ei enää rangaistusta, jos pelaaja 

harjoittelee kilpakentällä lopetet-

tuaan kaksipäiväisen kisan ensim-

mäisen päivän kierroksensa

Ennen:
• Pelaaja suljettiin pelistä, jos hän 

harjoitteli kilpakentällä ennen kierrosta 

tai kierrosten välissä

Nykyään:
• Ei rangaistusta kentällä harjoittelusta 

sillä pelaaja saa harjoitella kentällä sen 

jälkeen, kun on päättänyt ko. päivän 
viimeisen kierroksensa


