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Seniorikirje 2/2019  

REIKÄPELI TUTUKSI 

Eero Aro 
Seniorivastaava 
 
Reikäpeli on golfin perinteisin pelimuoto. Reikäpelissä pelaaja ja vastustaja kilpailevat 
toisiaan vastaan voittaen, häviten tai tasaten reikiä. Reikäpeli on golfin aatelia, sillä se 
on mitä suurimmassa määrin strategiapeli, sillä siinä ei pelata koskaan kenttää 
vastaan vaan ainoastaan vastustajaa vastaan ja reikä kerrallaan. 

Reikäpeli on erilaista kuin lyöntipeli! 

Monet golfin säännöistä pätevät sekä reikäpeliin että lyöntipeliin. Niissä on kuitenkin 
koko joukko eroavuuksia, jotka on pidettävä mielessä, kun reikäpeliä pelataan. 
Muista, että reikäpelitulokset eivät vaikuta pelaajan tasoitukseen, vaikka reiät 
pelattaisiin ns. loppuun eikä reikäpeliottelua voi pelata lyöntipelin kisakierroksella. 

Lyöntipelin ja reikäpelin eroavuus alkaa jo ennen itse ottelun alkamista, sillä 
reikäpelisääntöjen mukaan kentän kiertäminen ja sillä harjoittelu on sallittua samana 
päivänä, jona pelaajat pelaavat reikäpelikilpailun ottelunsa. 

1. Pelijärjestys 

Pelijärjestys (eli kenen vuoro on lyödä) on reikäpelissä seuraava: Pelaaja, jonka pallo 
on kauimpana reiästä, pelaa ensin. Reikäpeli poikkeaa lyöntipelistä siinä, että tämä 
sääntö on reikäpelissä ehdoton eivätkä pelaajat saa sopia keskenään pelattavaksi 
muulla tavalla. 

Jos pelaat väärällä vuorolla, vastustajasi voi vaatia sinua lyömään uudelleen (ilman 
rangaistuslyöntiä). Jos pallosi on kentän rajojen ulkopuolella, hän tuskin tekee niin, 
mutta jos lyöt elämäsi parhaan lyönnin, hänen kannattaa tehdä niin ja – jos hän 
tuntee tämän säännön – hän todennäköisesti tekee niin. 

2. Luovuttaminen 

Lyöntipelissä jokainen reikä on pelattava loppuun saakka, mutta reikäpelissä säännöt 
ovat erilaiset. Pelaaja voi luovuttaa vastustajalle lyönnin, reiän tai ottelun milloin 
tahansa reikäpelikierroksen aikana. Eniten tätä sääntöä käytetään viheriöillä, joilla 
etikettiin kuuluu erittäin lyhyiden puttien luovuttaminen – ”antaminen” – 
vastustajalle. Luovuttaminen on mahdollista muissakin tilanteissa, esim. reiän 
luovuttaminen sen jälkeen kun on lyönyt 3 palloa Nevas jokeen tai rapualtaaseen. 
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3. Rangaistukset 

Myös sääntörikkomuksista annettavat rangaistukset eroavat reikäpelin ja lyöntipelin 
välillä. Monet rikkeet, joista annetaan lyöntipelissä kaksi rangaistuslyöntiä, 
aiheuttavat reikäpelissä reiän menetyksen. 

Tästäkin on poikkeuksia: 

Muita eroavaisuuksia: 

18 reiän pelaamisen jälkeen tasatilanteessa reikäpelissä voittajan selville saamiseksi 
playoff (jatkoreiät) on samaa täyttä kierrosta, joten ennen jatkoreikien pelaamista ei 
mailoja saa vaihtaa eikä rikkoontunutta mailaa saa korvata muussa tapauksessa kuin, 
jos se rikkoontunut normaalissa pelissä. Pelaaja ei saa tässä välissä harjoitella kentällä 
tai harjoitusalueella, paitsi lähilyöntejä tai putteja. 

Lyöntipelissä playoff (jatkoreiät) on uusi kierros, ja mailoja saa vaihtaa vapaasti tai 
korvata, ja pelaaja saa harjoitella muualla paitsi itse kilpailukentällä. 

Reikäpelissä on aina mahdollista antaa putti, luovuttaa reikä tai koko ottelu. 
Vastustaja ei voi kieltäytyä tästä, eikä tällaista ratkaisua voi perua. 

Kiistatapauksissa ei reikäpeli anna mahdollisuutta pelata reikätulosta toisella pallolla. 
Kiista on ratkaistava joko heti tai tapauksesta on tehtävä vastalause ennen kuin 
kukaan pelaajista jatkaa peliään seuraavalta tiiauspaikalta, tai mikäli kyseessä on 
ottelun viimeinen reikä, ennen kuin pelaajat ovat poistuneet viheriöltä. Vain tässä 
tapauksessa kilpailun toimikunta käsittelee vastalauseen. 

Reikäpelissä pelaajat saattavat yhdessä päättää ottelunsa tilapäisestä 
keskeyttämisestä esim. huonon sään takia, jos tämä ei aiheuta koko kilpailun 
viivästymistä. Nevaksen reikäpeliaikataulussa ei ole tällaisesta pelkoa. 

Reikäpelissä pelaaja menettää reiän, jos hän ilmoittaa käyttämiensä lyöntien määrän 
väärin, eikä oikaise tietoa ennen vastustajansa seuraavaa lyöntiä. 

Reikäpelissä voi heti vaatia väärällä vuorolla tehdyn lyönnin uusittavaksi. 
Rangaistusta ei seuraa. 

Vastustaja voi niin halutessaan vaatia tiiauspaikan ulkopuolelta lyödyn avauslyönnin 
välittömästi mitätöidyksi ja uusittavaksi. Rangaistusta ei kuitenkaan seuraa. 

Jos pelaaja pelaa väärä palloa muualla kuin esteessä, häviää hän aina reiän (esteessä 
väärää palloa pelaava ei saa rangaistusta, eikä sillä tehtyjä lyöntejä lasketa).  

Reikäpelissä ei ole mahdollisuutta uusia lyöntejä oikealla pallolla, mutta ei myöskään 
joudu suljetuksi kilpailuista, jos virhettä ei korjaa. ( Lyöntipelissä väärällä palolla 
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pelaamisen oikaisu on tehtävä ennen seuraavan reiän avauslyöntiä tai poistumista 
kierroksen viimeiseltä viheriöltä.)  

Jos reikäpelissä muulloin kuin palloa etsittäessä vastustaja, tämän mailapoika tai 
varusteet koskettavat tai liikuttavat palloa muutoin kuin mitä säännöissä on sanottu, 
saa vastustaja yhden rangaistuslyönnin. Lyöntipelissä rangaistusta ei seuraa, jos 
kanssapelaaja koskettaa palloa vastaavalla tavalla. Molemmissa tapauksissa pallo on 
asetettava takaisin paikalleen. 

Reikäpelissä pelaaja, jonka pallo osuu vastustajaan, hänen mailapoikaansa tai 
varusteisiinsa, saa halutessaan uusia lyöntinsä. Lyöntipelissä lyöntiä ei saa uusia.  

Jäänteenä ikivanhasta stymie – säännöstä on edelleen se, ettei reikäpelissä tule 
rangaistusta, jos viheriöllä putattaessa pallo osuu toiseen palloon.  

Jos pelaaja reikäpelissä pelaa palloa väärästä paikasta, menettää hän reiän (koskee 
tapauksia, joissa pallo on tiiauspaikan ulkopuolella pudotettu tai asetettu sääntöjen 
mukaisesti mutta väärään paikkaan). Tässäkään tapauksessa virheen korjaukseen ei 
anneta reikäpeleissä mahdollisuutta, eikä seurauksena ole kilpailusta sulkeminen. 

Vuoden 2019 Nevaksen senioreiden ja veteraanien reikäpeleistä, 
tasoituksista ja säännöistä. 

Pelimuoto ja osallistumisoikeus 
 
Pelimuotona on tasoituksellinen reikäpeli (18r) kahdessa erillisessä sarjassa: 
 

1) Seniorit: Syntymävuodet 1955-1969 (50-64 vuotiaat vuonna 2019) 
 

2) Veteraanit: Syntymävuosi 1954 tai aiemmin (65-vuotiaat ja vanhemmat) 
 
Osallistumisoikeus: Nevas Golf ry:tä kotiseuranaan pitävillä jäsenillä. Osallistuvilla 
tulee olla voimassa oleva EGA-tasoitus. Korkein huomioitava pelitasoitus on 25. 
Reikäpeli-kaavioon otetaan mukaan ilmoittautuneista molempiin sarjoihin 32 
parasta hcp-järjestyksessä. 
 

Miehet ja naiset pelaavat tänä vuonna samassa sarjassa seuraavasti: 
 
Seniorit:  
 
Miehet, syntymävuodet 1955-1969, keltainen tii 
Naiset: Syntymävuodet 1955-1969, punainen tii 
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Veteraanit:  
Miehet: Syntymävuosi 1954 tai aiemmin, sininen tii 
Naiset: Syntymävuosi 1954 tai aiemmin, punainen tii 
 
Aikataulut: 
 
Ilmoittautuminen sunnuntaihin 29.5.2019 klo 18.00 mennessä ilmoitustaululla 
oleviin listoihin tai caddiemasterille. Reikäpelikaaviot julkistetaan 01.06.2019 
Nevaksen ilmoitustaululla klo 18.00 mennessä, minkä jälkeen alkaa 1. kierros. Pelien 
kokonaisaikataulu ilmoitetaan ilmoitustaulun pelikaavioissa. 
 
Tasoituslyöntien laskeminen 
 
Tasoituslyöntien määrä lasketaan pelaajien kilpailussa käytettävältä tiiltä saaman 
slope-tasoituksen perusteella. Vuonna 2019 Nevaksen senioreiden ja veteraanien 
reikäpeleissä laskenta on 50 % mukaan. 
Pelaaja, jolla on suurempi slope-tasoitus, saa hyväkseen puolet slope-tasoitusten 
erotuksen verran lyöntejä. Esim. Jos Tyynen slope-tasoitus on 17 ja Tepon slope-
tasoitus on 9, Teppo antaa Tyynelle 4 tasoituslyöntiä. 
 
Millä rei’illä tasoituslyöntejä käytetään? 
 
Pelaaja saa tasoituslyönnit pelattavan kentän tuloskortin HCP-sarakkeen mukaisessa 
järjestyksessä. Ota tuloskortti mukaan myös reikäpelikierrokselle, jotta 
tasoituslyönnit annetaan oikeilla rei’illä. Muista Nevaksen tuloskortin tasoitusluvut: 
Ulos (ensimmäiset 9 reikää) = parittomat ja sisään (viimeiset 9 reikää) = parilliset 
Jos pelaaja saa enemmän kuin 18 tasoituslyöntiä, hän saa samalla periaatteella 
valituilta rei’iltä toisenkin tasoituslyönnin.  
 
Mitä tehdään, jos ottelu on tasan 18 reiän jälkeen? 
 
Jos ottelu on tasan 18 reiän jälkeen, tasatilanne ratkaistaan äkkikuolema-
periaatteella (sudden death play-off). Kilpailijat pelaavat uusintareikiä reikäpelinä 
uudelleen 1. reiästä alkaen, kunnes toinen kilpailija voittaa reiän ja siten myös 
ottelun. Kilpailijoiden on pelattava uusintareiät 1. reiästä alkaen järjestyksessä 
eivätkä he saa sopia muiden reikien pelaamisesta uusintareikinä. Tasoituslyöntejä 
käytetään uusintarei’illä täsmälleen samalla tavalla kuin ensimmäisillä 18 reiällä. 
Kilpailija, jolla on suurempi tasoitus, saa tasoituslyönnit samoilla rei’illä, joilla hän sai 
niitä ensimmäisten 18 reiän aikana. 
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Kuka ottaa yhteyttä ja keneen sopiakseen reikäpelistä? 
 
Mukaan ilmoittautuvilta kilpailijoilta voi edellyttää aktiivisuutta peliaikojen 
sopimisessa hyvissä ajoin ennen pelikierroksen määräajan päättymistä. Aikataulu eri 
kierroksille on merkitty reikäpelikaavioon ilmoitustaululla. 
Reikäpeleihin ei kannatta ilmoittautua, mikäli tietää jo etukäteen, ettei omaa 
mahdollisuutta pelata otteluita annettujen määräaikojen sisällä esim. 
kesälomareissun, lastenlasten hoidon tai vastaavan johdosta. 
 
Yleinen periaate on, että reikäpelikaaviossa viivan ylempänä oleva pelaaja ottaa 
yhteyttä alempana olevaan pelaajaan ja ehdottaa vähintään kahta otteluajankohtaa. 
Mikäli yhteisymmärrystä otteluajasta ei synny tai yhteydenottoa ei kuulu, hyvä tapa 
on, että sitten vastapelaaja ottaa yhteyttä ja vastaavasti ehdottaa otteluajankohtaa. 
Mikäli otteluajankohdasta ei saavuteta yhteisymmärrystä, määrää kilpailunjohtaja 
otteluajankohdan. Jos pelaaja ei ole kilpailunjohtajan määräämänä ajankohtana 
ensimmäisellä tiillä valmiina aloittamaan ottelua, suljetaan pelaaja kilpailusta walk 
overilla (W/O). 
 
Jos kumpikaan pelaajista ei ole kilpailunjohtajan määräämänä ajankohtana 
ensimmäisellä tiillä valmiina aloittamaan ottelua, jatkoon menijä arvotaan 
kilpailutoimikunnan toimesta. Loppuottelua ei voi voittaa walk overilla (W/O). 
 
Tulosten ilmoittaminen ja laittaminen pelikaavioon 
 
Hävinnyt pelaaja merkitsee ottelun tuloksen ilmoitustaululla olevaan reikäpeli-
kaavioon. Voittajan tehtävänä on varmistaa, että merkintä tehdään ja se on oikein. 
 
Palkintojen jako 
 
Molempien sarjojen palkintojen jako on kauden päätösjuhlassa lokakuussa Nevaksen 
klubitalolla. 
 

Muita määräyksiä 
 
Etäisyysmittarit 
 
Käyttäkää kaikin mokomin. Kaikki mallit kelpaavat. 
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Puhelimen käyttö kilpailussa 
 
Puhelimen käyttö kilpailun aikana on kielletty. Puhelinta saadaan tietysti käyttää 
ottamalla yhteyttä tuomariin tai avun hälyttämiseksi paikalle sairaus- tai 
onnettomuustapauksessa. Muuten pidetään puhelin pelin aikana kiinni, jos ei ole 
mitään niin akuuttia, että puhelimen tulee olla auki. Kysy pelikaveriltasi. 
 
Golfautojen käyttö: 
 
Pelaajalla on mahdollista käyttää golfautoa, mikäli se on iän-, liikkumisvaikeuden tai 
sairauden tms. takia välttämätöntä. Tämä olkoon Nevas Golfin vuoden 2019 sääntö. 
Olkaa reiluja toisillenne tämän suhteen. 
 
Paikallissäännöt 
 
Kilpailussa noudatetaan Nevas Golfin paikallissääntöjä, jotka ovat nähtävillä ja 
saatavina caddiemasterilta, luettavissa ilmoitustaululla tai seuran nettisivuilla. 
 


