
Kapteenin sääntökertaus - Avauslyönti 
 

Tämänkertainen sääntökertaus alkaa ihan pelin alusta eli avauslyönnistä. Ensimmäinen sääntöasia 
avataankin kysymyksellä; Mihin saat asettaa tiin ja pallon? Vastaus löytyy säännöstä 6.2b(1): Pallo on 
tiiausalueella, kun osakin pallosta koskettaa tiiausaluetta tai on minkä tahansa tiiausalueen osan 
yläpuolella. 
Täsmennys 1: 

- tiiausalueen pituus on kaksi mailanmittaa, pl. putteri. 
Täsmennys 2: 

- pelaaja voi seistä tiiausalueen ulkopuolella, mutta pallon on oltava ko. alueella 
 

 
 
Lienee itsestäänselvyys, mutta sääntö 6.2b(2) sanoo kuitenkin, että pallon saa tiiata tai pelata maasta. 
Täsmennys 3: 

- jos pelaaja päättää pelata maasta, saa pallon asettaa (kuten tiinkin päälle). 
 
Pelaaja saa aika vapaasti tasoittaa ja muokata tiiausaluetta ennen lyöntiä eli katkoa ruohoa, polkea maata 
tasaiseksi jne. Säännöt sallivat myös kohouman tekemisen mailalla tai jalalla (eli ns. maatiin tekemisen). 
Täsmennys 4: 

- vaikka pelaaja voi asettua lyöntiin tiialueen ulkopuolelle, ei hän saa siirtää edes toista tiimerkkiä. 
Jos hän näin tekee ja vaikka hän asettaisi tiimerkin täsmälleen samaan paikkaan, seuraa tästä 
väliaikaisesta siirrosta yleinen eli kahden lyönnin rangaistus. 

Täsmennys 5: 
- jos pelaajan avaus – tai muu lyönti – päätyy toisen reiän tiiauspaikalla, käsitellään tiimerkkejä 

liikuteltavina haittoina ja niitä SAA SIIRTÄÄ. Näinhän voi tapahtua esim. Meri-kentän väylillä 2/3, 
3/4, 10/18, 12/13, 15/16, jossa ensin mainittu on pelattava väylä. 

 
Harjoituslyönti 
Jos pelaaja osuu palloon harjoituslyönnin aikana, saa lyönnin uusia rangaistuksetta. Tiiltä pudonneen pallon 
saa myös nostaa tiille. Sama sääntö koskee myös tilannetta, jossa pelaaja tönäisee pallon tiin päältä tai 
aiheuttaa muuten sen putoamisen. 
 
Hutilyönti 
Jos pelaajan tarkoitus on lyödä avauslyönti, mutta lyönnistä tulee ns. huti, lähtee toinen lyönti. 
Täsmennys 6 

- mistä tiedetään, että pelaajan tarkoitus oli lyödä avauslyönti ja osua siis palloon? Vastaus: pelaaja 
itse tietää. 

Täsmennys 7: 
-  Sääntö 6.2b(5): Pallo ei ole pelissä ennen kuin sitä on lyöty – tai tarkoitettu lyödä. 



 
Hipaisu 
Jos pelaajan tarkoitus on osua palloon, mutta maila vain hipaisee palloa ja PALLO JÄÄ tiiausalueelle, saa 
pelaaja nostaa säännön 6.2b(6) mukaan pallon uudestaan tiille ILMAN RANGAISTUSTA tai pelata palloa 
sijaintipaikaltaan. Toinen lyönti siis lähtee. 
Kapteenin huomautus: 

- tämä uusi sääntö on sellainen, jota kovinkaan moni ei tunnu tietävän. Mutta, on sikäli hyvä tietää, 
että moni lyö kaiketi mieluummin avauksen tiin päältä kuin maasta? 

 
Merkitse pallosi 
Ennen avauslyöntiä pelaajan tulisi merkitä (7.2.) pallonsa, sillä eteen saattaa tulla tilanteita, joissa ei riitä, 
että pelaaja sanoo lyöneensä Titleist Pro V1 -palloa, nro 2 – ja vaikka tällainen pallo löytyisikin! Tarkka 
tunnistaminen on monissa tilanteissa pelaajan etu. Palaan tähän omana tarkastelunaan. 
 
Hyviä lyöntejä ja vähän ongelmia! Jos ongelmia on lyönnissä, käänny vaikka Christinen tai Arjan puoleen. 
Sen sijaan sääntöongelmissa pystyn minäkin auttamaan. 
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