
Uudet golfin  
säännöt 2019

2019 alusta uudet golfsäännöt ovat astuneet 
voimaan maailmanlaajuisesti. 
Kyseessä on suurin sääntöuudistus yli 30 vuoteen.  
Tarjoamme teille yhteenvedon tärkeimmistä muutoksista.

Etsintäaika (Sääntö 18)

Pallo liikkuu etsimisen yhteydessä (Sääntö 7)

Pallon tunnistaminen (Sääntö 7)

3 min.
Ennen, palloa sai etsiä viisi minuuttia.

Nyt, etsintäaika on korkeintaan kolme minuuttia.

Hyvä tietää: Pallot löytyivät ennenkin useimmiten kolmessa minuutissa. 
Sääntömuutoksella ei siis ole suurta tuloksia suurentavaa vaikutusta.

Ennen, pelaaja tavallisesti sai yhden rangaistuslyönnin, jos hän liikutti palloa sitä  
etsiessään.

Nyt, tällaisesta vahingosta ei seuraa rangaistusta.

Hyvä tietää: Pitkästä heinästä etsittäessä voit siis käyttää jalkojasi ja mailaasi ilman 
seuraamuksia. Liikkunut pallo on asetettava takaisin.

Ennen, pelaajan oli ennen pallon nostamista ilmoitettava asiasta kanssapelaajalle ja  
annettava tälle mahdollisuus seurata tapahtumaa.

Nyt, sinun ei enää tarvitse ilmoittaa kanssapelaajalle.

Hyvä tietää: On silti väärinymmärrysten välttämiseksi suositeltavaa ilmoittaa kanssa-
pelaajille ennen kuin nostaa pallon.

Yves C. Ton-That on 

virallinen golftuomari 
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Varapallo (Sääntö 18)

Ennen, varapallon sai pelata vain ennen kuin lähdit etsimään ensimmäistä palloa.  
(Noin 45 metrin matkan eteneminen sallittiin).

Nyt, voit pelata varapallon vielä kun olet hetken etsinyt ensimmäistä palloa.

Hyvä tietää: Koska etsintäaika on nyt rajoitettu kolmeen minuuttiin, tällä muutoksella  
ei ole juuri käytännön merkitystä.
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Maahan painunut pallo (Sääntö 16)

Pudottaminen (Sääntö 14)

Mailanmitta (Määritelmä)

Eläinten kolot (Sääntö 16)

Ennen, pelaaja sai vapautuksen vain, jos maahan painunut pallo oli lyhyeksi leikatulla 
alueella.

Nyt, saat vapaan dropin kaikista maahan painuneista palloista yleisellä pelialueella,  
semiraffi ja raffi mukaan lukien.

Hyvä tietää: Maahan painuneet pallot bunkkerissa tai estealueilla pitää edelleen pelata  
paikaltaan.

Ennen, pallo piti pudottaa olkapään korkeudelta.

Nyt, sinun pitää pudottaa pallo polven korkeudelta.

Hyvä tietää: Jos vanhasta muistista droppaat olkapään korkeudelta, ei hätää: nosta pallo 
ja pudota se uudestaan oikein, ei rangaistusta.

Ennen, sait käyttää mitä vain mailaasi mailanmitan mittana.

Nyt, mailanmitta määritellään bagisi pisimmän mailan, ei kuitenkaan putterin, mukaan.

Hyvä tietää: Erikoispitkien “luudanvarsiputtereiden” käyttö mittana ei siis enää ole  
sallittua.

Ennen, pelaaja sai vapautuksen vain maata kaivavien eläinten, matelijoiden ja lintujen 
tekemistä koloista.

Nyt, rajoitus vain tiettyihin eläimiin on poistettu ja saat vapaan dropin kaikkien eläinten 
(paitsi hyönteisten ja matojen) tekemistä koloista ja kaivu-urista.

Hyvä tietää: Eläinten tekemät kolot ovat kaivettuja, sisältäen kaivu-urat (ei jalanjäljet esim. 
bunkkerissa).

Väärä viheriö (Sääntö 13)

Ennen, pelaaja ei saanut pelata palloa väärältä viheriöltä mutta hän sai seistä väärällä  
viheriöllä pelatakseen palloa.

Nyt, sinun on otettava vapaa droppi myös, jos sinun pitäisi lyödessäsi seistä väärällä 
viheriöllä.

Hyvä tietää: Pallon pudotuspaikka on siis usein kauempana väärästä viheriöstä kuin 
ennen.

Pallo osuu pelaajaan tai varusteisiin (Sääntö 11)

Ennen, rangaistuslyönti seurasi, jos pelaaja osui itseensä tai varusteisiinsa.

Nyt, tästä ei seuraa rangaistusta, mikäli se tapahtui vahingossa.

Hyvä tietää: Välineiden tai vaikka jalan käyttäminen pallon pysäyttämiseen ei ole siis  
sallittua.
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Kaksoiskosketus (Sääntö 10)

Irralliset luonnonhaitat (Sääntö 15)

Hiekkaan koskeminen bunkkerissa (Sääntö 12)

Ennen, pelaaja sai rangaistuslyönnin, jos maila tökkäsi maahan lyönnissä niin, että 
seurauksena oli toinen osuma palloon.

Nyt, tällaisesta vahingosta ei seuraa rangaistusta.

Hyvä tietää: Kaksoiskosketus lasketaan siis vain yhdeksi lyönniksi.

Ennen, risuihin, lehtiin, kiviin jne. koskeminen bunkkereissa ja vesiesteissä ei ollut  
sallittua.

Nyt, voit poistaa ne missä vain ilman rangaistusta, myös bunkkereissa ja estealueilla 
(uusi nimitys vesiesteille).

Hyvä tietää: Palloa ei edelleenkään saa liikuttaa irrallisia luonnonhaittoja poistettaessa.

Ennen, hiekkaan koskeminen bunkkerissa ennen lyöntiä ei ollut sallittua, muutamaa harvaa 
poikkeusta lukuun ottamatta.

Nyt, hiekan koskeminen vahingossa on yleensä sallittua, ja voit esim. nojata mailaasi. 
Vieläkään ei ole sallittua ennen lyöntiä testata hiekan kuntoa, parantaa lyöntilinjaa, osua 
hiekkaan harjoitussvingissä, laskea mailaa hiekkaan pallon edessä tai takana, tai osua 
hiekkaan backsvingissä.

Hyvä tietää: Nyt bunkkerissa ei enää tarvitse olla erityisen varovainen, erityisesti jos et ole 
lähellä palloa.

Pelaamaton paikka bunkkerissa (Sääntö 19)

Ennen, pelaajalla oli kolme vapautumisvaihtoehtoa, joista jokaisesta seurasi yksi  
rangaistuslyönti.

Nyt, uutena on neljäs vaihtoehto. Voit pudottaa pallon suoraan bunkkerin taakse.  
Tästä seuraa kuitenkin kaksi rangaistuslyöntiä yhden sijaan.

Hyvä tietää: Voit käyttää tätä mahdollisuutta välttääksesi bunkkerilyönnin, mutta  
useimmissa tapauksissa se ei välttämättä kannata. 

Estealueet (Määritelmä)

Ennen, jos alue merkittiin vesiesteeksi, siellä täytyi olla vettä.

Nyt, entisiä vesiesteitä kutsutaan estealueiksi eikä niissä enää täydy olla vettä.

Hyvä tietää: Golfkentät voivat nyt merkitä laajempia kentän alueita estealueiksi,  
jolloin droppausmahdollisuus sivusuuntaan nopeuttaa peliä.

Katso kaikki sääntömuutokset  
videoltamme. Skannaa QR-koodi  
tai käy sivuilla www.expertgolf.com



Pallo liikkuu viheriöllä merkitsemisen ja takaisin asettamisen jälkeen 
(Sääntö 13)

Maahan ja veteen koskeminen estealueilla (Sääntö 17)

Ennen, pallo piti pelata uudelta paikaltaan, jos se liikkui sen jälkeen, kun se oli merkattu ja 
asetettu takaisin.

Nyt, sinun pitää asettaa pallo takaisin.

Hyvä tietää: Useimmat pelaajat asettivat pallon vaistomaisesti takaisin jo ennenkin, vaikka 
se oli sääntöjen vastaista. Uusi sääntö on siten luonnollisemman tuntuinen.

Ennen, maahan tai veteen koskeminen ennen lyöntiä vesiesteestä ei ollut sallittua.

Nyt, voit laskea mailan maahan tai veteen, kun olet lyömässä palloa estealueella.

Hyvä tietää: Kokemus on osoittanut, että usein ei kannata yrittää lyödä palloa vedestä,  
jos se on kokonaan veden peitossa.

Droppausmahdollisuudet punaiselta estealueelta (Sääntö 17)

Ennen, sivuvesiesteestä sai dropata esteeseenmenokohdan (missä pallo viimeksi ylitti 
esteen rajan) vastakkaiselle puolelle.

Nyt, sivuvesiesteitä kutsutaan punaisiksi estealueiksi, eikä alueellemenokohdan  
vastakkaiselle puolelle enää voi dropata.

Hyvä tietää: Tätä mahdollisuutta ei aiemminkaan juuri käytetty.

Pelaaja liikuttaa vahingossa palloa viheriöllä (Sääntö 13)

Ennen, pallon liikuttaminen vahingossa viheriöllä johti rangaistuslyöntiin tiettyjä  
poikkeuksia lukuun ottamatta.

Nyt, tällainen vahinko viheriöllä ei johda rangaistukseen missään tapauksessa.

Hyvä tietää: Jos vaikka käsistäsi lipsahtava maila tai liian lähellä palloa tehty harjoitus-
svingi liikuttaa palloasi – aseta vain pallo takaisin ilman rangaistusta.

Viheriön pinnan korjaaminen (Sääntö 13)

Ennen, puttilinjan korjaaminen ei ollut sallittua muutamia poikkeuksia, kuten pallon  
putoamisjälkiä ja vanhoja reiänpaikkoja, lukuun ottamatta.

Nyt, saat korjata melkein kaikki viheriön pinnan vauriot, myös kengänpiikkien jäljet.

Hyvä tietää: Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että koko puttilinjan saisi tasoittaa. 
Luonnolliset epätasaisuudet ovat osa peliä.

Ei mailaa maahan auttamaan lyöntiasennon ottamista (Sääntö 10)

Ennen, esim. viheriöllä, oli sallittua asettaa maila maahan auttamaan lyöntiasennon  
linjaamisessa.

Nyt, et saa enää käyttää mailaa maassa auttamassa lyöntiasennon ottamisessa.

Hyvä tietää: Sama pätee muihin esineisiin, joilla voisit auttaa lyöntiasennon linjaamista.
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Lipputankoon osuminen (Sääntö 13)

Ei apua caddieltä lyönnin linjaamiseen (Sääntö 10)

Ennen, lipputankoa piti huoltaa tai se piti ottaa pois reiästä, koska pallo ei saanut osua  
siihen viheriöltä putattaessa.

Nyt, lipputankoon osuminen on sallittua eli voit aina jättää lipun reikään putatessasi.

Hyvä tietää: Tilastollisesti lippu kannattaa jättää aina reikään, koska lipputanko auttaa  
puttien uppoamisessa.

Ennen, caddien oli sallittua auttaa pelaajaa esim. putin linjaamisessa.

Nyt, caddie ei enää saa seistä pelaajan takana lyöntilinjan jatkeella auttamassa lyönnin 
linjaamisessa, jos pelaaja on aloittanut lyöntiasennon ottamisen.

Hyvä tietää: Sääntö koskee lähinnä caddieitä käyttäviä kilpapelaajia.

Pallo lipputangon ja reunan välissä (Sääntö 13)

Ennen, lippu piti nostaa pois, jotta pallo voisi pudota vapaasti reikään.

Nyt, pallon lasketaan menneen reikään, jos osa pallosta on reiän reunan alapuolella.

Hyvä tietää: Lipputangon ja reiän reunan väliin 
jäänyt pallo lasketaan käytännössä aina reikään 
menneeksi. (Koskee vain paikallaan olevaa  
palloa, reiästä kierähtänyttä ei lasketa  
reikään menneeksi.)

Ei hätää, kun ”Golfin säännöt – Pikaopas 2019”  

on mukanasi. 

Löydät hetkessä kaikki oleelliset säännöt helposti 

ymmärrettävässä muodossa – kuvitettuina. Lisäksi 

oppaan ensimmäiset sivut on omistettu sääntö-

muutoksille, joten saat yleiskatsauksen niihin ja  

samalla hyödyt uusista hankalien tilanteiden  

vapautumismahdollisuuksista.

Etkö muista kaikkia uusia 
sääntöjä? 

Ratkaisut käytännön pelitilanteisiin:  

”Golfin säännöt – Pikaopas 2019”, Yves C. Ton-That,  

ISBN 978-3-906852-19-5, 52 sivua, kauttaaltaan väri-

kuvitettu, kierresidottu, EUR 14,95

• Kansainvälinen bestseller yli 20 kielellä

• Yli 1,5 miljoonaa kappaletta myyty

• Golfliittojen suosittelema
iGolfrules

Antaa vastauksen sääntö-

kysymyksiin sekunneissa. 

Oikea ratkaisu löytyy mak-

simissaan 3 klikkauksella. 

Applen suosittelema

Lataa App Storesta

© Yves C. Ton-That / Artigo LLC

Saatavana hyvin varustelluista golf-
kaupoista tai www.expertgolf.com

Saatavana myös sovelluksena iPhoneen 

https://itunes.apple.com/fi/app/expert-golf-igolfrules/id303484349?mt=8

