
Kapteenin sääntökertaus - Entä jos löin veteen

Rönnäsin Meri-kentällä on kahdeksan väylää, missä vesi uhkaa; 1-4, sekä 11-14 ja nähty on myös väylän 17 kakkoslyönnin suuntautuvan WC:n ohitse 
väylien 11 ja 14 väliseen vesialueeseen. Ihan pieni mahdollisuus on lyödä väylän 10 lähestyminen ylipitkäksi samaan vesialueeseen ja väylän 15 avaus 
räkähukkina väylän 14 viheriön yli veteen. Mahdollisuuksia on siis monta, mutta pelin jatkamisen kannalta ratkaisuja on kokonaisuutena oleellisesti 

vähemmän. Tärkeintä on löytää se oikea tai eri vaihtoehdot, kun vaihtoehtoja on yleensä enemmän kuin yksi.

Oheisissa liitekuvissa on kaikki Meri-kentän vesialueet. Niihin on piirretty kaikki (tai ainakin yleisimmät) mahdolliset pallon lentoradat kohti 
ja yli estealueiden, jotka meillä yhtä poikkeusta lukuunottamatta ovat punaisia estealueita.



Väylät 1 ja 4

Pallo menee veteen kohdasta 1.1, 1.2 tai näiden pisteiden välistä: Pallo dropataan ylityskohdasta lipun linjassa taaksepäin tai kahden 
mailanmitan päähän ylityskohdasta, ei kuitenkaan lähemmäs lippua. Tämä on se yleisin ratkaisu, kun pelaajalla on tietysti vielä mahdolli-
suus lähteä lyömään uusi pallo tiiltä tai paikasta, josta löi pallon veteen. Kaikissa tapauksissa tulee yhden lyönnin rangaistus.

Pallo menee veteen kohtien 1.2 ja 1.3 välistä. Peli jatkuu kuten edellä nähdystä tai oletetusta kohdasta. Mikäli pallon menoa veteen ei 
nähdä eikä olla käytännössä varmoja, että se meni veteen, voi pelaaja lyödä varapallon. Edellytyksenä on kuitenkin, että peliryhmässä 
ollaan varmoja, että pallo on saattanut hävitä muualle kuin estealueelle. Kun tullaan pallon oletetulle katoamispaikalle, eikä palloa löydy, 
peliryhmä pohtii uudestaan samaa tilannetta. Jos ollaan varmoja, että pallo hävisi vesiesteeseen, jatketaan estealuesäännöin. Jos taas 
todetaan, että pallo on sittenkin voinut hävitä myös karheikkoon tai jopa lentää estealueen yli, jatketaan varapallolla.

Pallo menee mahdollisesti veteen kohtien 1.3 ja 1.4 välistä. Tässä on tuskin mahdollista, että pallo häviää muualle eli varapalloa ei lyödä. 
Nämä linjaukset ovat vain suuntaa antavia. Pelaaja päättää!

Pallo suuntautuu vahvasti vasemmalle ja osuu nelosviheriön edessä olevaan tukilankkurakennelmaan ja putoaa veteen kohdan 4.1 
mukaisesti. Tällöin referenssipiste on paikka, jossa pallo ylitti vesiesteen rajan ykkösväylän puolella. Ja vaikka pallo siis löytyisi vedestä 
lankkurakennelman edestä, ei peliä voida jatkaa siltä puolelta.

Jos taas pallo menee linjan 4.2 mukaisesti nelosviheriön rinteeseen ja valuu siitä veteen, on ainoa paikka jatkaa peliä pisteen 4.2 mukai-
sesti estealueen säännöin.

Jos pallo jää missä tahansa paikassa tukilankun viereen niin, että se haittaa stanssia tai lyöntiä, saa pelaaja vapaan dropin. Katso Rönnäsin 
paikallissäännöt kohta 7.

Jos pelaaja lyö ykkösviheriön bunkkerista pallon yli viheriön veteen(1.5), jatketaan peliä viheriön ja estealueen välistä huomioiden 
edellinen kohta ja myös se, ettei droppaa lähemmäs lippua kuin ylimenokohta.

Ja vielä sellainen oletus, että jos lähestymislyönti menee mereen, täytyy lyödä uusi pallo, koska viheriön takana on OB-paalut ja pallo on 
siis ulkona. Jos näitä paaluja ei olisi, ei pelaajan tarvitsisi lähteä lyömään jatkolyöntiä Pernajan kirkolta, koska kaikki merkitsemättömät 
vesialueet (tässä tapauksessa siis meri) ovat punaista estealuetta.  Tässä kohtaa tulisi eteen myös sääntö pelin kohtuuttomasta viivyttämi-
sestä (5.6), jota soutumatka Pernajaan olisi.

Pelattaessa väylää 4 on huomattava pallon mennessä veteen linja (4.3), jossa pallo ylitti estealueen eikä siis paikkaa, jossa pallo putosi 
veteen. Palloa ei voi siis voi kuvan tapauksessa dropata punaiseen tiiboxiin, vaan sen taakse. Ja mikäli pallo käy estealueen ja viheriön 
välissä maassa, jatketaan peliä kohdan 4.4 mukaan.
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Väylät 2 ja 3

Pitkälyöntisille ovat väylien 2 ja 3 välissä olevat estealueet hyvinkin mahdollisia, mutta samalla hieman ongelmal-
lisia, kun sekä kakkosen että kolmosen tiiboxiin ei välttämättä nähdä varmasti, menikö pallo veteen (linjat 2.1, 
2.2, 3.1 ja 3.2). Jos tästä ei olla varmoja, saa pelaaja lyödä varapallon, mutta, jos pelaaja tietää, että ainoa paikka, 
mihin se on voinut kadota, on estealue, niin varapalloa ei saa lyödä. Tässä on pointti siinä, että jos pallo löytyykin 
estealueelta, mutta olisi hyvin pelattavissa (so. voi jatkaa ilman rangaistusta) vs. pieleen mennyt varapallolyönti, ei 
pelaajalla saa olla valintatilannetta. Eikä myöskään toisinpäin: Jos pallo löytyy estealueelta, mutta ei ole pelattavissa 
vs lipun vieressä oleva varapallo.

Väylien välissä olevien kahden estealueen rajat on nyt merkitty hieman epäselvästi. Mutta, välikkö on täynnä kiviä, 
joten pelaajalle on yhdentekevää, pelaako estealuesäännöin vai pelaamattoman paikan säännöin… Merkinnät 
korjataan ensi tilassa.

Pallohan voi mennä myös kolmosgriiniä lähestyttäessä nelosväylän estealueelle, jolloin peli jatkuu sieltä. Tässäkään 
paikassa ei ole juurikaan mahdollista, että pallo voisi hävitä estealueen eteen eli varapalloa ei saa lyödä. Sääntökir-
jan teksti: jos siis tiedetään tai ollaan käytännössä varmoja, että pallo on joko estealueella tai sen edessä.
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Väylät 11, 13 ja 14

Väylän 11 kapea estealue on hieman ongelmallinen, koska tiiboxiin ei välttämättä nähdä, menikö pitkä lyönti (linja 11.1) estealueen 
yli vai putosiko aivan päästä veteen. Tässä on useimmiten perusteltua sallia varapallon pelaaminen. 

Jos pallo menee linjan 11.2 mukaisesti selvästi veteen, niin droppipaikan kanssa tulee olla tarkkana. Oikea paikka, kun saattaa olla 
useita metrejä aiemmin kuin pallon mahdollinen löytöpaikka.

Samoin jos pallo kiertää väylän 14 kautta, niin estealueen ylityskohtia voi olla kaksikin ja näissä pätee aina se, että vertailupiste on 
paikka, jossa pallo VIIMEKSI YLITTI estealueen rajan.

Huom. myös: Jos pallo jää viheriölle 14, täytyy siitä vapautua säännön 13.1f mukaisesti, jossa keskeisintä on, ei lähemmäs lippua ja 
viheriöstä on vapauduttava kokonaan eli sillä ei saa seistä.

Jos pallo lentää linjan 11.3 ja 11.4 mukaisesti, eli putoaa kohdasta 11.4 veteen, jatketaan peliä vertailupisteen 11.4 mukaisesti. 
Jos pallo jää väylälle 13 ja lentää vaikka ison kiven taakse, ei peliä tietenkään voi jatkaa estealuesäännöin vertailupisteestä 11.3. 
Uuden pallon voi toki lyödä.

Jos pallo jää linjalla 11.3 kuitenkin väylälle 11, mutta OB-paalu häiritsee, saa siitä vapautuksen paikallissäännön kodan 1. mukaisesti.

Väylän 13 oikealla puolella oleva estealue on merkitty punaisin paaluin. Mutta, noin 30 cm etäisyydellä niistä on valkoiset OB-paalut, 
joiden tarkoitus on estää tuvallisuussyistä johtuen väylän 13 pelaaminen väylän 11 kautta. Mikäli lyönti kuitenkin suuntautuu linjan 
13.1 mukaisesti kohti väylää 11, mutta kiertyy siitä kuitenkin veteen, on pelaajalla kolme mahdollisuutta pelin jatkamiseen:
a) lyö uuden pallon
b) pelaa estealuesäännöin, mutta on huomattava, että pallo on dropattava punaisten ja valkoisten paalujen väliin! OB-alueella saa 
kyllä seistä, mutta sieltä ei voi pelata.
c) käyttää paikallissääntöä ja droppaa väylän 13 puolelle (13.2)! Vastaavaan kohtaan kuin ylimenokohta, mutta ei lähemmäs lippua.

Mikäli lyönti menee väylän 11 ylitse estealueelle, on se silti OB. Punaiset paalut eivät vapauta OB:n merkityksestä. Samoin, jos lyönti 
menee koko estealueen ylitse viheriön 14 paikkeille.

Mikäli väylän 13 avaus suuntautuu kohti väylän 12 tiiauspaikkaa (13.3), eikä nähdä, eikä pystytä arvioimaan, että se meni käytän-
nössä varmasti veteen, voi varapallon lyödä. Samoin kuin tilanteessa, jossa väylältä 13 lyöty pallo menee väylän 11 tiiausalueita kohti, 
voi varapallon lyödä, koska OB-linja päättyy ennen tiiboxeja.

Ja huomaathan, väylän 13 estealueen etureunassa on keltaiset paalut, mitkä mahdollistavat droppauksen vain lipun suunnassa 
taaksepäin.
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Väylä 12

Väylän 12 estealueen monimuotoisuus tekee siitä mielenkiintoisen, sillä pallo voi ylittää saman lyönnin aikana 5-6 kertaa estealueen 
rajan. Vertailupisteet: 12.1, 12.2,12.3, 12.4, 12.5 ja 12.6. Tässä on yhdessä kuvassa esitetty pallon lentorata, jossa kohdat 12.1, 
12.2 ja 12.3 ovat toki selkeitä, Mutta, jos pallo lentää pisteen 12.3 ylitse ja osuu vastarannan kiviin, josta pomppaa veteen, on vertailu-
piste 12.3 eikä 12.4. eli hiuksenhieno ero. Se, että kävikö pallo pisteen 12.4 jälkeen kentän puolella, on arvioitava. Sama biljardipallo 
voi toistua myös kohdassa 12.5 ja vielä 12.6.

Jos pallo jää sillalle (12.7) on pallo estealueella ja siitä saa pelata ja erikoista on, että mailalla saa koskea siltaa pallon takana.

Jos pallo osuu lipputankoon ja pomppaa siitä veteen jatketaan peliä viheriön puolelta, mutta ei lähempää lippua. Toki tässä tapauksissa 
voi dropata myös estealueen toiselle puolelle, mikä on aina sallittua, kun tullaan lipun linjassa taaksepäin. Sen sijaan esteen VASTAKKAI-
SELLE puolelle voi Rönnäsissä dropata vain väylällä 13 (kts. aiemmin).

Muut – hyvin epätodennäköiset paikat
Kuten alussa todettiin, voi pallo mennä myös väyliä 10, 15 ja 17 pelattaessa veteen. Ja jos näin tapahtuu, on aika epätodennäköistä, että 
pallon sijainti pystytään tarkasti arvioimaan ja jopa sekin, menikö edes veteen. On selvä, että näissä tilanteissa varapallo on sallittu ja 
pallon todennäköisin sijaintipaikka (vesi, ulkona…) arvioidaan kaikki tosiseikat ja havainnot huomioiden.

Estealueen määritelmä
Golfsäännöissä (Määritelmät) todetaan, että ”kaikki kentällä olevat vesialueet ovat estealueita, oli ne merkitty tai ei, eikä niissä tarvitse 
olla vettä”. Myös pintakuivatusojat ovat estealueita, mutta meillä esim. väylän 18 vasen reuna tien vieressä ei ole tällainen, vaikka syvän-
teen ilmeinen tarkoitus onkin estää tieltä valuvan sadeveden valuminen kentälle, kun väylän pinta on muutenkin vain hieman meriveden 
pintaa korkeammalla.
Ja huom. Jos meillä tai muualla ei ole vesialuetta merkitty (kuten meillä meri), on se aina punainen estealue.

Muistathan myös nämä
Jos pallo menee estealueelle ja pelaaja päättää vapautua paikasta yhden lyönnin rangaistuksella pudottamalla pallon lipun ja ylimeno-
kohdan linjassa taaksepäin, niin pelaaja voi pudottaa pallon täysin sääntöjen mukaisesti niin kauas taaksepäin, kun haluaa. Mutta, 
sääntöpä (17.1d) edellyttääkin, että pelaaja  
a) valitsee pudotuspaikan ja merkitsee vertailupisteen, jonka määrittelemälle vapautumisalueelle pallon on sääntöjen mukaan jäätävä. 
b) pelaaja voi pudottaa pallon myös merkitsemättä, mutta siinä tapauksessa vertailupiste on paikka, johon pallo pudotettaessa osui 
ensimmäisen kerran maahan, so. pallo ei saa mm. vieriä siitä lähemmäs lippua.

Meillä on noussut joskus estealueen vesi ohitse paalujen (mm. väylä 13). Se ei muuta estealueen rajaa, mutta jos pallo on kentän puolella 
”samassa vedessä”, on pallo tilapäisessä vedessä, josta saa vapaan dropin.

Mikäli estealueet ja niistä pelaaminen avaudu useasta kuvasta ja moninaisista esimerkeistä huolimatta, ota ihmeessä yhteyttä. Tarkennan 
niitä tapaus kerrallaan.
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