Kapteenin sääntökertaus - viheriöpelaaminen
Eräs golfin kilpailumenestyksen kuvaavampia sanontoja on: draivaaja kerää aplodit, mutta puttaaja rahat.
En puutu tässä puttaamisen tekniikkaan, vaan niihin viheriöpelaamisen sääntöihin, jotka tuntemalla voit
säästää kierroksella lyönnin tai kaksikin, ja valitettavasti päinvastoinkin – voit joutua ottamaan
rangaistuslyönnin itsellesi.
Kun pelaaja hakee ratkaisua sääntökirjasta, kannattaa usein lukea ensiksi Määritelmistä, miten ko. kohta
määritellään. Viheriön osalta ei epäselvyyksiä voi juurikaan olla, mutta todetaan nyt kuitenkin: Viheriö on
alue reiällä, jota pelaaja on pelaamassa ja joka on erityisesti hoidettu puttaamista varten. Selvää siis.
Määritelmissä sanotaan myös: Väärä viheriö on mikä tahansa muu viheriö kentällä kuin pelattavan reiän
viheriö. Rönnäsissä ei ole juurikaan mahdollisuutta pelata väärälle viheriölle paitsi jos väylän 11 avaus
menee väylän 14 viheriölle (11/14), mutta ehkä myös 1/4, 8/6, 15/14 ja 17/10. Aika pienet
todennäköisyydet siis! Mutta, jos näin kuitenkin käy, pelaajan TÄYTYY vapautua siitä ilman rangaistusta
lähimpään vapauttavaan paikkaan niin, että pelaaja ei saa edes seistä väärällä viheriöllä.
Puisto-kentälläkin voidaan väylän 5 avaus lyödä väylän 8 viheriölle, mutta se on kuitenkin OB, eli ulkona,
jolloin peliä ei voi sieltä jatkaa.
Kaksoisviheriöitähän ei Rönnäsissä ole, mutta jos vieraskentällä törmäät tällaiseen (ainakin Messilässä oli
joskus, taisi olla 11/15), niin yleensä nämä käsitellään yhtenä viheriönä, mutta paikallissäännöissä voi olla
myös määritelty raja, joka jakaa viheriön kahdeksi eri viheriöksi, jolloin pelaaja EI VOI EDES PUTATA rajan yli
pelattavalle lipulle ja jos hän näin tekee, saa hän kahden lyönnin rangaistuksen.
Kolmen minuutin holari
Jos pelaaja lyö esim. Meri-kentän väylällä 4 pallon lipun taakse ja pallo pysähtyy reiän ”yläpuolelle” ja
pelaajan siirtyessä viheriölle pallo lähteekin liikkeelle luonnonvoimien vaikutuksesta (esim. tuuli ja vesi) ja
putoaa reikään, on kyseessä ihan virallinen Hole in One. Mutta, jos pelaaja tai joku muu viheriöllä oleva
henkilö aiheuttaa toimenpiteillään (tömistely jne.) pallon liikkumisen, on pallo palautettava paikoilleen. Ja
nyt on huomioitava muutokset uusissa säännöissä (2019), että aina kun pallo asetetaan viheriölle ja jos se
liikkuu sen jälkeen – mistä tahansa syystä (kalteva pinta, tuuli, vesi) on se aina asetettava ilman rangaistusta
alkuperäiseen paikkaan ja jos se ei ole tiedossa, paikka arvioidaan. Jos pelaaja pelaa liikkunutta palloa sen
uudesta paikasta, saa hän kahden lyönnin rangaistuksen.
Pelaaja aiheuttaa pallon liikkumisen
Jos pelaa aiheuttaa vahingossa pallon liikkumisen, ei rangaistusta seuraa ja pallo asetetaan alkuperäiselle
paikalleen. Vahingossa liikuttaminen tarkoittaa pallon etsimistä, merkkaamista ja myös harjoitusputtia!
Sama sääntö koskee myös merkkinapin liikuttamista. Ja merkkaamisesta: jos pelaaja aiheuttaa pallon
liikkumisen sitä merkitessään, ei rangaistusta seuraa ja peliä jatketaan merkitystä paikasta.
Ja vielä täsmennys pallon liikkumiseen; jos tiedetään tai on käytännössä varmaa, että pelaaja aiheutti
pallon liikkumisen, pelataan yllä olevan mukaisesti, mutta jos ei olla varmoja, tulkitaan, että pallo ei ole
liikkunut.
Liikkuvan pallon pelaaminen
Jos pelaajan pallo alkaa liikkua lyönnin tai taakseviennin aloittamisen jälkeen, niin palloa ei saa enää asettaa
paikalleen riippumatta siitä, mikä liikkumisen aiheutti. Sen sijaan peliä jatketaan siitä, mihin pallo pysähtyi
lyönnin seurauksena. Moni varmaan näki Si Woo Kimin ”turhan” rankkarin, kun hän löi pallon aivan reiän
reunalle ja tullessaan pallolle, se liikkui hitaasti ja birdie oli tulossa. Koska Kim ei voinut mielestään lyödä
liikkuvaa palloa, odotti hän yli minuutin, jolloin pallo putosikin reikään. Kilpailun tuomari antoi hänelle
kuitenkin yhden lyönnin rangaistuksen ja korttiin par. Tilanne oli uusi myös Kimin kokeneelle
pelikumppanille Matt Kucharille, joka myös oletti Kimin toimineen oikein. Sääntöjen mukaan pallo siis
katsotaan pysähtyneeksi, jos se ei kymmenen sekunnin odottelun jälkeen ole pudonnut reikään.
Täsmennyksenä kappaleeseen kolmen minuutin HIO: Säännön 13.3a mukaan pelaajalle on kohtuullinen
aika siirtyä pallolleen ja odottaa kymmenen sekuntia putoaako pallo reikään.

Pallon merkitseminen
Pallon voi merkitä vain pelaaja tai hänen valtuuttamansa henkilö, mutta tämä valtuutus on tehtävä joka
kerta eli sitä ei voi antaa kierroskohtaisesti. Säännöt määrittelevät, että merkkinappi tulee asettaa
välittömästi pallon taakse tai viereen (ei siis eteen). Pallon voi merkata myös asettamalla mailan kärki
pallon taakse tai viereen.
Kapteenin vinkki 1.
- suosittelen pallon merkkaamista alla olevan kuvan mukaisesti niin, että pallon takareuna merkin
etureuna tangeeraavat kohtisuoraan ylhäältä katsottaessa. Sillä, jos pelaaja työntää merkkinapin
pallon alle ja asettaan sen kuvan mukaisesti, syyllistyy hän väärästä paikasta pelaamiseen – vaikka
kysymyksessä olisi vain yhden senttimetrin ”varastaminen”.
-

Sääntöuudistuksissa muuttui myös pallon merkitsemisen salliminen toisen pallon liikkuessa. Jos liikkeellä
oleva pallo on osumassa pelaajan palloon, saa pelaaja nostaa (ja merkitä) pallonsa. Myös lipputangon saa
kuka tahansa peliryhmästä nostaa pallon ollessa liikkeessä, vaikka osumasta ei rangaistusta tulisikaan.
Lipputanko
Nykysäännöillä pelaaja voi pitää lipputangon reiässä, poistaa sen tai pyytää jotain poistamaan. Tämä lienee
jo selvä! Pelaaja voi myös pyytää palauttamaan lipputangon reikään, vaikka olisikin lyönyt edellisen lyönnin
ilman lipputankoa.
Jos pelaaja päättää lyödä lipputangon ollessa reiässä, hän ei saa asettaa sitä tarkoituksella mihinkään
suuntaan vinoon, eikä caddie, pelipartneri tai kukaan muu saa pitää tangosta kiinni pallon ollessa liikkeessä.
Jos näin kuitenkin menetellään, saa pelaaja kahden lyönnin rangaistuksen. Mutta, lipputangon saa
kuitenkin nostaa pallon ollessa liikkeessä, jos on kohtuullista olettaa, että pallo ei osu reiässä olevaan
lipputankoon.
Kapteenin suositus:
- pelin etenemisen kannalta suosittelen, että ainakin kaveripelissä ne, jotka haluavat pelata
lipputanko reiässä, pelaavat reiän loppuun ja ne, jotka puttaavat ilman tankoa, pelaavat
seuraavaksi. Jos joku pelaajaa haluaa kuitenkin saada tietoa samasta suunnasta lyödyn puttilinjan
kallistuksesta, on hänellä siihen toki oikeus.
Pelaajan on aina ennen lyöntiä päätettävä, pelaako hän lipputangon ollessa reiässä tai poistettuna. Pelaaja
voi myös pyytää lipputangon huoltamista, jolloin huoltaja poistaa lipputangon lyönnin lähdettyä.
Ja vielä uusien sääntöjen merkittävä muutos; Jos lipputanko on poistettu reiästä ja asetettu viheriölle ja
pallo osuu siihen, ei pelaaja saa siitä enää rangaistusta – ellei pelaaja tai pelipartneri ole jättänyt sitä
tahallisesti paikkaan (esim. reiän alapuolelle putin lähtiessä reiän yläpuolelta), jossa pallon osuminen
lipputankoon muuttaa pallon suuntaa tai pysäyttää sen.

Milloin pallo on reiässä
Määritelmien mukaan pallo on reiässä, kun pallo on lyönnin seurauksena paikallaan reiässä ja koko pallo on
viheriön pinnan alapuolella. Erikoistapaus, sääntö 13.2c pallon nojatessa lipputankoon sen katsotaan
olevan reiässä, jos osakin pallosta on viheriön pinnan alapuolella alla olevan kuvan mukaisesti.
Täsmennys: kummassakaan tapauksessa pallon ei siis tarvitse olla ”kupin” pohjassa.

Mailan (putterin) ankkurointi
Kuten ammattilaisgolfia seuraavat ovat huomanneet, pitkää putteria ei juurikaan enää käytetä. Syynä on
sääntöuudistus, joka kielsi putterin ankkuroinnin, mutta tämä vaatii hieman tarkentamista. Sääntö 10.1b
sanoo (hieman lyhennettynä) Pelaaja ei saa ankkuroida mailaansa pitäen mailasta kiinni pitävää kättänsä
mitä tahansa kehon osaa vasten. Kuulostaa aika jyrkältä…Viittaan vielä myöhemmin sääntöjä täydentävään
osioon Interprepations (tulkinnat), jossa edellistä ”lievennetään”:
- Pelaaja saa kuitenkin pitää yhtä tai molempia käsivarsiaan vartaloaan vasten lyöntiä tehdessään,
- kunhan tämä ei luo ankkuripistettä

Kuvat vasemmalta: kielletty ”maha-ankkurointi”, kielletty ”rinta-ankkurointi”, lyhyen putterin grippi OK,
vaikka olkavarret ovat kiinni kyljissä ja pitkän putterin grippi OK, kun mailan päätä ei ole ankkuroitu rintaan.
Viheriön kokeileminen ja korjaaminen
Viheriötä ei saa kokeilla:
- hankaamalla viheriön pintaa (kämmenelle, kämmenselällä, sormilla, kengällä, mailalla…)
- vierittämällä palloa viheriöllä
Uudet säännöt sallivat kuitenkin viheriön korjaamisen aiempaa laajemmin, Hiekan ja irtomaan saa poistaa,
vaikka pallo ei olisikaan viheriöllä. Kaikki pallon putoamisjäljet, kenkien raapimajäljet, nostetun lipputangon
painaumat, vanhojen reikien kohdat, siirtonurmien saumat, työkoneen jäljet ja eläinten jäljet tai kaviojäljet
saa korjata sekä maahan painuneet kivet, kävyt jne. saa poistaa. Sen sijaan normaalista kulumisesta ja
huoltotoimenpiteistä (ilmastusreiät, pystyleikkaus…) aiheutuvia jälkiä ei saa korjata, eikä esim. rikkaruohoja
saa poistaa.

Kastelulaitteen kansi
Kastelulaitteen kannestahan saa aina vapautuksen, mikäli se häiritsee stanssia tai swingiä (kiinteä haitta).
Kannesta saa myös vapautuksen, jos se sijaitsee lähempänä kuin kaksi mailanmittaa viheriöstä ja pallo
makaa lähempänä kuin kaksi mailanmittaa kannesta. Molempien ehtojen on täytyttävä! Tämähän on
mainittu myös paikallissäännöissämme. Huom. kuitenkin: kummassakaan tapauksessa ei vapautusta saa,
jos lyöntisuunta on epätarkoituksenmukainen, eli löisitkö siihen suuntaan minkä perusteella pyydät
vapautusta, jos haittaa ei olisi? Kuvan tapauksessa sadettaja on vajaan mailan mitan päässä viheriöstä ja
pallo hieman reilun mailan mitan päässä sadettajasta eli vapaa droppi on sallittu lähimpään paikkaan, jossa
sadettajan kansi ei häiritse, ei kuitenkaan lähemmäs lippua.

Viheriö ja estealue/bunkkeri
Tämä ei ole sääntökysymys, mutta Rönnäsin etiketti, jota valitettavasti rikotaan päivittäin. Rangaistustahan
siitä ei tule, paitsi jos kilpailun johto tai tuomari katsoo pelaajan rikkovan toistuvasti etikettiä, ja varsinkin,
jos häntä on asiasta huomautettu. Ja tämä ohje on annettu jokaiselle kirjallisesti – katso kortti!

Toteanpa tässä lopuksi, että tämä otos viheriösäännöistä on melkoisesti lyhennetty versio, sillä monen
tilanteen kohdalla on usein reunaehto; poikkeus/ paitsi/mutta/jos… Yritin kuitenkin tarkastella tilanteita,
jotka ovat niitä kaikkein yleisimpiä. Ja vielä tilastomatematiikkaa: nämä tilanteet syntyvät usein noin aarin
(10 x 10 m) alueella, kun koko golfkenttäalue on noin 60 hehtaaria. No, Rönnäsin viheriöt ovat Suomen
suurimpia ja kun niitä on 18 kappaletta, taitaa pinta-ala olla yli kymmenen prosenttia koko kenttäalueesta.
Tuleeko viheriöillä sääntöpohdintoja enemmän vai vähemmän kuin joka kymmenes tilanne, miten sinulla?
Ja vielä; jos tässä koosteessa tai ihan missä tahansa muussa tilanteessa on epäselvyyksiä, kysy – soita vaikka
kierroksesi aikana. Jos en osaa heti vastata, kaivan kyllä vastauksen 240-sivuisesta sääntökirjasta, jota
täydentää vielä erillinen osio: Interprepations - Tulkinnat). R&A:n suositus on kuitenkin, että ratkaisut tulisi
löytyä golfsäännöistä.
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