
Reiän pelaaminen 

 

Otetaanpa tässä ihan pienen yhden asian sääntökertaus eli reiän pelaaminen. Se ei ole aina välttämättä 
ainoastaan sitä, että lyödään avauslyönti ja lyödään jatkossa niin monta kertaa, että pallo on reiässä ja 
lasketaan, mitä merkitään korttiin. 
 
Määritelmissä Reiän pelaaminen on kirjattu: Reiän pelaaminen alkaa tiiausalueelta ja päättyy, kun pallo on 
viheriöllä reiässä tai jos reikä on muuten pelattu sääntöjen mukaan loppuun. 
 
Säännön 6.1a mukaan; Reikä on aloitettu, kun pelaaja suorittaa aloituslyönnin reiän pelaamiseksi. 
Täsmennys 1: Reikä on aloitettu, vaikka lyönti suoritettaisiin tiiausajan ulkopuolelta tai jos miespelaaja, jolla 
on oikeus pelata (70+) punaisilta tiimerkeiltä, avaakin epähuomiossa keltaisilta, saa hän kahden lyönnin 
rangaistuksen. 
Täsmennys 2: Lisäksi pelaajan on korjattava virheensä pelaamalla pallo tiiausajan sisäpuolelta tai oikealta 
tiiltä. Jos pelaaja ei korjaa virhettä ennen kuin hän suorittaa avauslyönnin seuraavalta tiiltä, pelaajan tulos 
hylätään. 
Täsmennys 3: Pistebogey-kilpailussa pelaajan tulos hylätään vain ko. reiän kohdalta eli hän saa nolla 
pistettä, vaikka hän saisi kahden lyönnin rangaistus huomioiden yhden tai useamman pisteen. 
Täsmennys 4: Reikäpelissä ei rangaistusta seuraa, mutta vastustaja voi mitätöidä lyönnin (eli jos vastustaja 
katsoo vain omaa hyötyään, hän hyväksyy metsään tai veteen menneen lyönnin, mutta vaatii uusimaan 
keskelle väylää suuntautuneen lyönnin). 
 
Määritelmissä todetaan, että Pallo on reiässä, kun se on lyönnin seurauksena paikallaan reiässä ja koko 
pallo on viheriön pinnan alapuolella. 
Täsmennys 5: Säännön 13.2c mukaan pallo on reiässä, jos se nojaa reikään asetettuun lipputankoon ja jos 
osakin pallosta on viheriön pinnan alapuolella, kuten alla olevassa kuvassa. 
Täsmennys 6: 
Pallon ei siis tarvitse kummassakaan tapauksessa olla ”kupin” pohjalla, riittää, että em. kriteerit täyttyvät. 
 

 
 
Liikkuva pallo reiän reunalla. Käsittelin tämän jo osiossa viheriöpelaaminen, mutta kun kuuluu myös tähän 
osioon, kertaan asian samalla esimerkillä: PGA Tourilla huhtikuussa Si Woo Kim löi aivan reiän viereen ja 
kun hän tuli paikalle, pallo liikkui koko ajan hitaasti reikää kohti eikä Si Woo Kim lyönyt liikkuvaa palloa. 
Mutta, säännön 13.3a mukaan: Jos osakin pallosta on ylittänyt reiän reunan, pelaajalla on kohtuullinen aika 
siirtyä reiälle ja tämän jälkeen 10 sekuntia aikaa odottaa, putoaako pallo reikään. Jos pallo putoaa, 
katsotaan pelaajan lyöneen sen reikään edellisellä lyönnillä. Mutta, jos pallo ei putoa reikään tänä aikana, 
katsotaan pallo pysähtyneeksi ja jos se tämän jälkeen putoaa reikään, katsotaan pelaajan pelanneen sen 
reikään edellisellä lyönnillä, mutta tulokseen lisätään yhden lyönnin rangaistus. 



Täsmennys 7: Vaikka em. tapauksesta nousikin kova kohu, ei Si Woo Kim sääntöjen mukaan hävinnyt 
mitään vaan tulos oli sama oikein ja ”väärin” pelattuna. 
Täsmennys 8: Jos pelaaja merkitsee ja nostaa pallon ennen 10 sekunnin odotusajan umpeutumista ja 
asettaa pallon uudestaan paikalleen, ei rangaistusta tule, eikä 10 sekunnin odotusaikaa enää ole. 
Täsmennys 9: Jos joku toinen pelaaja nostaa edellisen esimerkin mukaisen liikkuvan pallon, saa hän kahden 
lyönnin rangaistuksen ja pallo on asetettava takaisin reiän reunalle. 
 
Varapallon ”holari”. Käsittelin tätäkin aiemmin, mutta kerrataan…Voisi tapahtua Meri-kentän 7-väylällä. 
Pelaaja lyö oikealle, lähelle OB-rajaa, mutta kukaan ei näe pallon pysähtymistä tai pomppua. Pelaaja lyö 
tietysti varapallon, joka jää aivan reiän viereen ja varma bogey on tulossa, joten pelaajaa ei ehkä 
kiinnostakaan alkuperäisen pallon etsiminen. Mutta, jos pelikaverit sanovat, että odotapa, niin pelaajan on 
odotettava kolme minuuttia, kun muut etsivät palloa. 
Täsmennys 10:  
Pelaajan ei siis tarvitse osallistua pallon etsimiseen, mutta hän ei voi myöskään hylätä palloa. 
Täsmennys 11:  
Jos varapallo olisikin mennyt reikään on pelikavereilla edelleen oikeus etsiä alkuperäistä palloa kolmen 
minuutin ajan. Jos pelaaja kuitenkin menee lipulle ja ehtii nostaa pallon ennen alkuperäisen löytymistä, on 
reikä pelattu loppuun ja tulos on 3, mutta ei tietenkään HIO. (Interpretation 18.3c(2)/4). Siis pallon ollessa 
hyväksyttävästi reiässä, ei se tässä tapauksessa vielä riitä reiän loppuun pelaamiseen! 
 
Suotuisia lyöntejä reiän tavoittelussa mahdollisimman vähin lyönnein ja rangaistuksin! 
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