
Kapteenin sääntökertaus – ulkona tai kadonnut 
 

Pallon mennessä ulos (OB) tai kadotessa, on lopputulos pelaajan kannalta käytännössä sama – ei kun uutta 
palloa lyömään. Menettelytavat poikkeavat näissä tilanteissa kuitenkin hieman. 
 
Pallo kadonnut   
Sääntö 18.2a(1) sanoo: pallo on kadonnut, jos sitä ei löydy kolmen minuutin kuluessa siitä, kun pelaaja 
aloittaa sen etsimisen. 
Täsmennys: 1  
Aika alkaa siis silloin, kun PELAAJA aloittaa pallon etsinnän oletetulta katoamispaikalta. Pelaaja ei 
kuitenkaan voi viivytellä pallon etsimisen aloittamisessa olettaen ajan alkaneen siitä, kun joku peliryhmästä 
aloitti etsinnän. 
Täsmennys 2: 
Pelaajan ei ole pakko etsiä palloa, mutta hän ei voi myöskään hylätä sitä, jos joku tai jotkut peliryhmästä 
jatkavat pallon etsintää kolmen minuutin ajan. 
 
Pallo ulkona 
Säännön kohta 18.2a(2) sanoo: Pallo on ulkona vain, jos se PYSÄHTYESSÄÄN on kokonaan kentän ulkorajan 
ulkopuolella. 
Täsmennys 3: 
Pallo ei siis ole ulkona, jos se kiertää ilmassa tai maassakin OB-rajan yli. Edellä oleva ratkaisee. 
Täsmennys 4: 
OB-paalut ovat ulkona eli OB-raja kulkee paalun kentän puoleisen rajan mukaisesti. Pallo on siis em. 
säännön mukaan ulkona, kun KOKO PALLO on viereisten paalujen kentän puoleisen linjan ulkopuolella, 
kuten oikeanpuoleisen kuvan kolmas pallo oikealta on. 
Täsmennys 5: 
Verrattuna estealueen paaluihin, niin tulkinta on hieman ristiriitainen. Jos kuvan mukaiset paalut olisivat 
punaisia tai keltaisia, niin oikeanpuoleisen kuvan toinen pallo oikealta olisi siis estealueella. 
 
 

 
 
 



Varapallon pelaaminen 
 
Jos pelaaja (tai joku peliryhmästä) arvelee, että pallo on mahdollisesti ulkona tai kadonnut, on hänellä 
oikeus lyödä varapallo ja mikäli alkuperäistä palloa ei löydy, pelaaja jatkaa varapallolla yhden lyönnin 
rangaistuksella ja jos kyseessä oli avauslyönti, niin neljäs lyönti siis lähtee. 
Täsmennys 5: 
Jos pelaajan pallo löytyy ulkoa (OB), niin varapallo muuttuu automaattisesti pelipalloksi. Jos taas 
alkuperäinen pallo löytyy kolmen minuutin aikana, ei varapallolla voi jatkaa missään olosuhteissa. 
Kapteenin vinkki 
Mikäli pelaajan alkuperäinen pallo löytyy ”kiven ja kannon välistä”, pelaaja voi jatkaa pelaamattoman 
paikan säännöin, mutta mikäli pallolle ei löydy hyvää pudotuspaikkaa, kannattaa pelaajan harkita pallon 
hylkäämistä ja lähteä lyömään uusi pallo paikasta, josta löi pallon ongelmapaikkaan. Toistan: varapalloa ei 
voi tässä tapauksessa siis ottaa pelipalloksi ja kolmas lyönti lähtee (jos kyseessä oli avauslyönti) huolimatta 
siitä, vaikka varapalloja olisi lyöty useampiakin. 
 
Pelin jatkaminen kahdella rangaistuslyönnillä 
 
Ilmeisesti kaikkein epäonnistunein sääntöuudistus oli pallon mennessä ulos pelin jatkaminen kahdella 
rangaistuslyönnillä paikasta, jossa pallo on leikannut viimeksi kentän ulkorajan päätyessään ulos. Tämä 
vaihtoehto täytyy kuitenkin olla mainittu paikallissäännöissä ja tietääkseni yksikään kenttä Suomessa ei ole 
ottanut tätä käyttöön. 
Kapteenin vinkki: 
Pelin nopeuttamiseksi suosittelen kaveripelissä ottamaan käyttöön ainakin 30 vuotta käyttämäni ns. 
Mikkelin säännön, jossa toimitaan juuri kuten edellä eli teeboxissa oletetaan pallon löytyvän ja kun sitä ei 
löydy ja pallo on jopa mahdollisesti ulkona, niin dropataan oletetussa katoamispaikassa mailan mitan 
päähän leikatun alueen reunasta – käytännössä usein karheikkoon. Tällöin lähtee siis neljäs lyönti ja tämä 
pelaaja tuskin sotkee sillä väylällä euron skinin jakopottia ja saa tuskin bogeypisteitäkään. Ja vaikka 
kyseessä olisi lyöntipelikin, niin ratkaisu on aika oikeudenmukainen. Pelaaja voi toki lyödä varapallolla 
paremmin tai huonommin (fifty-sixty), mutta joka tapauksessa neljäs lähtee silloinkin. 
 
Näihinkin sääntötilanteisiin – ulkona/kadonnut – liittyy toki yllä olevan lisäksi lukemattomia nyansseja, 
mutta tässä kaiketi oleellisin. Ja kuten aina; kysy, jos epäselvää tai kohdallesi/peliryhmällesi on tullut eteen 
erilaisia tilanteita 
 
Rami Holopainen, kapteeni 
044 540 3232 


