
Kankaisten Golf Ry     
Kilpailutoimikunta 

 

Koska Scramble pelimuodossa ei ole virallisia sääntöjä, niin KGM Kilpailutoimikunta ohjeistaa 
Kankaisten golfissa noudatettavaksi Scramble pelisääntöjä. 

KANKAISTEN GOLFISSA PELATTAVISSA SCRAMBLE KILPAILUSSA NOUDATETTAVAT SÄÄNNÖT  

1. R&A:n ja USGA:n Golfin säännöt 1.1.2019 
2. KGM paikallissäännöt 2020 

PELIMUOTOON LIITTYVÄT SÄÄNNÖT  

1. Joukkueen kumpikin pelaaja suorittaa avauslyönnin. Joukkue saa päättää 
avauslyöntijärjestyksen. Lyöntijärjestyksen saa valita myös silloin kun pelaajat pelaavat eri 
tiipaikoilta.  

2. Joukkue valitsee pelattavan jatkolyöntipallon vapaasti.  
• Valitun pallon paikka on merkittävä, esim. greenihaarukalla 15 cm sivulle. 
• Pelaaja, jonka pallo on valittu, lyö aina ensin. Joukkueen toinen pelaaja asettaa muualla 

kuin viheriöllä oman pallonsa max. 15 cm päähän pelatun pallon paikasta, muttei 
lähemmäksi lippua.  

• Pallo asetetaan aina yleisellä pelialueella, estealueella ja bunkkerissa. Viheriöllä pallo 
asetetaan samaan paikkaan.  

• Jatkossa valitaan jälleen pelattava pallo ja sama menetelmä jatkuu aina reikään 
saakka. Tätä menettelyä jatketaan koko kierroksen ajan. 

3. Pelin nopeuttamiseksi, pelaaja voi pelata lyhyen (ns. ”varman”) putin reikään, vaikka 
joukkueen toinen pelaaja ei olisi vielä putannut oman vuoron palloansa.. Tämän jälkeen 
joukkueen toinen pelaaja omaa oikeuden pelata oman puttinsa normaalisti. Parempi tulos 
jää voimaan.  

4. Joukkueen pelaajat saavat yhdessä sopia puttilinjoja, mutta pelikumppani ei saa seisoa 
puttilinjan kummassakaan päässä pelaajan putatessa. 

5. Bunkkerissa ensimmäisen lyönnin jälkeen hiekkaesteen kunto palautetaan ennen 
pelikumppanin lyöntiä vastaavaan kuntoon. Haravoinnin saa tehdä ensimmäiseksi lyönyt 
pelaaja.  

Pitää muistaa, että Scramble on hidas leikkimielinen pelimuoto, joten varaa kierrokselle mukaan 
riittävästi aikaa, ruokaa, juomaa ja pelihuumoria. 

Ei pidä kuitenkaan unohtaa PELAAMISEN RIPEYTTÄ 

• Käyttäkää pelattavan pallon valitsemiseen enintään 2 minuuttia! 
• Pysykää edeltävän peliryhmän pelitahdissa! 
• Joukkueen molempien pelaajien ei ole pakko lyödä jokaisella lyöntivuorolla! 

MUUTA HUOMIOITAVAA 

• Scramble on joukkuekilpailu, jossa peliryhmän koko voi olla joko 2,3 tai 4 pelaajaa.  
• Laskettu tasoitus ryhmälle on joko 25,15 tai 10 %, joka lasketaan ryhmän yhteenlasketusta 

slopetasoituksesta. Tasoitus rajataan pienimpään ryhmän pelaajan slopeen. 
• Kilpailu voidaan pelata, joko pistebogeyna tai lyöntipelinä. 
• Texas scramble pelimuodossa pelaaja, jonka pallo valitaan, jättää lyönnin väliin. 

 


