
Rönnäsin Scramble-säännöt – päivitys syyskuu 2017 

 

Muista yleisimmistä joukkuepeleistä (Greensome, Foursome, Best Ball) poiketen, Scramble ei ole virallinen 

kilpailumuoto, eikä siitä siis ole olemassa kansainvälisiä, eikä kansallisia sääntöjä. Niinpä Scramble-säännöt 

laaditaan aina klubikohtaisesti ja ne saattavat siksi poiketa joiltain osin toisistaan. Tässä Rönnäsin säännöt 

ja ohjeistukset ”pitkän kaavan” mukaan taustaksi ja perustiedoksi. Itse päivä kilpailuohjeet ovat toki 

lyhyemmät. 

 

Rönnäsissä Scramblea pelataan seuraavien sääntöjen mukaan 

- Golfsäännöt/lyöntipeli 

- Paikallissäännöt 

- Kilpailukohtaiset säännöt 

Vaikka Scramble onkin tarkoitettu yleensä kauden alussa ja lopussa pelattavaksi leppoisaksi kisaksi, on 

golfin sääntöjä noudatettava yhtä kirjaimellisesti kuin muissakin kilpailuissa. Kaikki tilanteet ratkotaan siis 

ensisijaisesti golfsääntöjen mukaan. Paikallissäännöillä täsmennetään kentän erityistilanteita (esim. meillä 

Meri-kentän ykkösen pumppukoppi ja Puisto-kentän sähkölinjat). Kilpailukohtaisissa ohjeissa voidaan 

täsmentää ja ohjeistaa juuri kilpailupäivänä vaikuttavat poikkeavat tilanteet, esimerkiksi jonkun väylän 

kunnostustyö, viheriöiden holkitus jne. 

Mikäli muuta ei ole erikseen kilpailuohjeissa mainittu, noudatetaan Rönnäsissä seuraavia Scramble-

sääntöjä: 

Lyöntivuoro joukkueiden välillä: 

Ensimmäisellä pelattavalla teellä avaa se joukkue, kumpi on merkitty avaajaksi tai kumpi joukkue on 

mainittu ensimmäisenä lähtölistassa. Seuraavat avaukset mennään honour-järjestyksessä. Mikäli 

joukkueessa tai joukkueissa on sekä keltaiselta että punaiselta teeltä pelaavia, suositellaan pelinopeuden 

kannalta, että keltaiselta teeltä avaavat lyövät ensiksi ja sitten punaiselta teeltä avaavat. Molemmilta 

paikoilta honour-järjestyksessä. Mikäli joukkue haluaa esim. taktisista syistä johtuen avata ensin punaiselta, 

se sallitaan peliä kohtuuttomasti viivyttämättä. 

 

Lyöntivuoro joukkueen sisällä: 

 

Joukkueen pelaajat voivat lyödä aina haluamassaan järjestyksessä. Lyöntivuoron saa vaihtaa myös kesken 

pelattavan reiän. 

 

Jatkolyönnit avauksen jälkeen: 

 

Joukkue valitsee, kummalla pallolla jatketaan. Se pelaaja, jonka pallo nostetaan, droppaa tai asettaa 

kilpailuohjeiden mukaisesti pallonsa valitun pallon viereen tai taakse päivän kilpailuohjeiden mukaiselle 

etäisyydelle.  

 

Merkitseminen, asettaminen ja pudottaminen (droppaus) 

 

Kun joukkue valitsee pallon, jolla jatketaan, on sitä pelattava sen sijaintipaikalta, eikä sitä saa siis nostaa ja 

puhdistaa. Joukkueen toinen pelaaja doppaa oman pallonsa enintään mailanmitan päähän, jolle alueelle 

sen on jäätävä. Mikäli valittu pallo lyödään ennen toisen pallon droppausta, on droppausalue merkittävä. 



Mikäli kyseessä on siirtosäännön alainen kenttä, voidaan pallo asettaa lyhyeksi leikatulla osuudella 

kilpailuohjeissa määrätyn etäisyyden (meillä avaamattoman tuloskortin leveämmän sivun mitta) päähän. 

Siirtosäännön ollessa voimassa, voidaan valittu pallo merkitä, nostaa ja puhdistaa. 

 

Kun pallo asetetaan tai dropataan, on lyöntialueen oltava sama kuin valitulla pallolla eli väylä, semiraffi, 

raffi, foregreen, greeni ja esteet. 

 

Jos dropattu pallo jää niin lähelle valittua palloa, että se häiritsee ensiksi lyötävän pallon lyöntiä, on droppi 

uusittava ja mikäli tämä toistuu, asetetaan pallo siihen paikkaan, jossa se uusintadroppauksessa osui ensiksi 

maahan. Valittua palloa ei siis saa merkitä ja siirtää, eikä joukkue saa muutenkaan ”kikkailla” parantaakseen 

jommankumman pallon asemaa. Häiritsevänä etäisyytenä sivusuunnassa voidaan pitää putterin lavan 

mittaa ja lyöntisuunnassa mailan mittaa. 

 

Jos joukkueen ensiksi lyönyt pelaaja nostaa merkin lyöntinsä jälkeen, voi toinen pelaaja jatkaa yhdellä 

rangaistuksella mahdollisimman läheltä merkittyä paikkaa. Molempien lyöntien jälkeen joukkueen pelaajat 

voivat päättää, kummalla pallolla jatketaan. 

 

Viheriötoiminta 

 

Viheriöllä voidaan valittu pallo merkitä suoraan esim. putterin lavan verran lyöjästä poispäin, jonka jälkeen 

molemmat puttaavat mahdollisimman läheltä valitun pallon alkuperäistä paikkaa. 

 

Mikäli jonkun puttaajan pallo jää aivan reiän tuntumaan, voi hän käydä napauttamassa sen sisään ilman 

että toisen vuoro menee jatkaa paikasta, josta pallo lyötiin reiän viereen. Mikäli palloa ei ole merkitty ja se 

menee ohi, jatketaan peliä pallon uudesta sijaintipaikasta – tai toisen pelaajan vielä pelaamattoman pallon 

uudesta sijaintipaikasta. 

 

Joukkueen jäsenet voivat neuvotella muun muassa kallistuksista ja viheriön nopeudesta sekä antaa 

toisilleen neuvoja. Saman joukkueen pelaaja voi seistä putin aikana puttilinjan takana 

 

Hiekkaestetoiminta 

 

Mikäli joukkue valitsee hiekkaesteessä olevan pallon pelipalloksi, ei palloa saa nostaa, mutta jos joukkueen 

toinen pelaaja lyö ensiksi, voi hän asettaa pallon samanlaiseen olosuhteeseen tuloskortin verran sivuun.. 

Esteen pintaa saa siis tarvittaessa muokata. 

 

Vesiestetoiminta: 

 

Mikäli joukkue päättää jatkaa vesiesteestä, toimitaan samoin kuin hiekkaesteessä sillä erotuksella, että 

toinen pelaaja voi lyödä vesiesteestä ja toinen pelata vesiestesäännöin ja dropata pallo yhden lyönnin 

rangaistuksella säännön mukaiseen paikkaan. Lyöntien jälkeen joukkue voi tässäkin päättää, kummalla 

pallolla jatkavat. 

 

Pallo ulkona 

 

Mikäli molemmat pelaajat lyövät avauslyönnissä pallon ulos (OB), voidaan peliä jatkaa kummasta tahansa 

paikasta, josta pallo lyötiin ulos eli esimerkiksi valita keltainen tai punainen tee, josta molemmat lyövät. 

Pallon saa tiiata. 



 

Epäselvä jatkomenettely 

 

Mikäli tilanne on pulmallinen, pyritään välttämään kahden vaihtoehtoisen pallon pelaamista. Sen sijaan 

toimitaan säännön 1-4 mukaan eli tehdään välittömästi päätös, joka on oikeudenmukainen ja kohtuullinen. 

 

Joitain Scramble-tilanteita, jotka on tulkittava puhtaasti golfsääntöjen mukaan: 

 

Lyöntivuorosta joukkueiden kesken voidaan poiketa, mikäli toinen joukkue on selvästi valmiimpi jatkamaan. 

Sen sijaan esimerkiksi viheriöllä ei voida sopia, että lähempänä reikää oleva joukkue puttaa ensiksi 

(lukuunottamatta aivan reiän vieressä olevaa palloa), mikäli tämän järjestelyn tarkoituksena on auttaa 

toista joukkuetta parempaan tulokseen. Jos näin toimitaan, suljetaan molemmat joukkueet kilpailusta 

(sääntö 1-3). 

 

Mikäli siirtosääntö ei ole voimassa, ei valittua palloa saa merkitä, nostaa ja puhdistaa muualla kuin 

viheriöllä. Säännön rikkomisesta seuraa yhden lyönnin rangaistus (sääntö 20-1 ) ja pallo on asetettava 

mahdollisimman lähelle paikkaa, josta pallo nostettiin. 

 

Jos pallo on lyöty viheriön ulkopuolelta reiän viereen tai taakse, voi joukkueen toinen pelaaja lyödä 

lyöntinsä ilman pallon pakkomerkitsemistä. Mutta, jos vastajoukkueen jompikumpi pelaaja vaatii pallon 

merkitsemistä, on se tehtävä. Ellei joukkue näin tee, seuraa siitä kahden lyönnin rangaistus (Sääntö 22-2) 

 

Mikäli viheriöllä ensin putannut nostaa merkin, voi toinen pelaaja jatkaa yhdellä rangaistuksella (Sääntö 18-

2) mahdollisimman läheltä paikkaa, josta ensimmäinen pallo lyötiin. Puttien jälkeen joukkue voi 

luonnollisesti päättää, kummalla pallolla jatketaan 

 

Texas-Scramble poikkeavuudet 

 

Scramblessa ei ole määritelty, montako avauslyöntiä on valittava joukkueen pelaajilta. Sen sijaan yleensä 

kolmen hengen joukkuein pelattavassa Texas-Scramblessa voidaan kilpailuohjeissa määrätä, että kunkin 

pelaajan osalta on valittava esimerkiksi neljä tai viisi avausta. 

 

Huom: Jos Texas-Scramblessa jätettään valittu pallo merkiksi ja dropattu pallo jää niin lähelle palloa, että se 

häiritsee lyöntiä, voidaan valittu pallo siirtää esim. putterin lavan verran sivuun ja palauttaa se ensimmäisen 

lyönnin jälkeen mahdollisimman lähelle alkuperäistä paikkaa. Mikäli valitun pallon paikka on merkitty ja 

merkki häiritsee dropatun pallon lyöntiä, toimitaan samoin kuin edellä. 

 

Viheriötoiminnan osalta Texas-Scramblessa noudatetaan samaa sääntöä kuin Scramblessa myös kolmannen 

pelaajan osalta. 

 

Rönnäsin pelietiketti: 

Noudatamme Rönnäsissä kenttää säästävää liikkumistapaa. Kärryjä ei missään tilanteessa tule vetää esteen 

ja viheriön välistä. Kulkua on ohjattu poluin ja ketjuilla. 

Tämä sääntö on voimassa myös kilpailuissa 

 

 


