
Muurame Golfin Scramble säännöt 2022 

 

Scramble joukkueessa voi olla 2-4 pelaajaa. Joukkueen kaikki pelaajat lyövät tiiltä ja avauksien 

jälkeen joukkue valitsee mielestään parhaimmassa paikassa olevan pallon. Valittu pallo tulee merkata 

ja pallo pelataan sijaintipaikaltaan, elleivät säännöt muuta edellytä (Sääntö 9.1). Joukkueen valittua 

pallon jatkolyönnille, se pelaaja, jonka pallo valitaan, lyö ensin pelaamalla palloa alkuperäiseltä 

sijainniltaan. Tämän jälkeen joukkueen muut jäsenet asettavat pallonsa vastaavaan olosuhteeseen 

enintään avatun tuloskortin pitkän reunan mitan (30cm) päähän valitun pallon sijainnista, ei 

kuitenkaan lähemmäs lippua. Muut joukkueen pelaajat voivat valita vapaasti jatkolyöntijärjestyksen. 

Viheriöllä valittu pallo merkataan putterin lavan verran syrjään ja palloa pelataan alkuperäiseltä 

paikalta. Texas scramble pelimuodossa pelaaja, jonka pallo valitaan, jättää lyönnin väliin. 

 

Mikäli valittu pallo jää merkitsemättä, muut joukkueen pelaajat eivät voi pelata kyseistä jatkolyöntiä 

rangaistuksetta. Säännön rikkomisesta joukkueelle kahden lyönnin rangaistus. 

 

Väärästä pelijärjestyksestä seuraa joukkueelle kahden lyönnin pelirangaistus. Lyöntijärjestys koskee 

myös pelaamista viheriöllä.Pelaaja voi kuitenkin pelata lyhyen (n. gripin mitta, ”tap in”) putin reikään, 

vaikka joukkueen muut pelaajat eivät olisi vielä lyöneet omaa lyöntiänsä edelliseltä lyöntipaikalta. 

Tämän jälkeen joukkueen muut pelaajat pelaavat palloaan normaalisti. Parempi tulos jää voimaan. 

(Tämän menettelyn tavoitteena on pelin nopeuttaminen). 

 

Bunkkerissa pallo asetetaan mahdollisimman lähelle valitun pallon sijaintia siten, että asetetun pallon 

makuu vastaa valitun pallon makuuta. Esimerkiksi, jos pallo on bunkkerissa jalanjäljessä, niin 

jatkolyönteihin palautetaan myös jalanjälki.  

 

Pelattaessa esteestä sijaintipaikaltaan (Sääntö 17.1b): Pallo asetetaan vastaavaan makuuseen kuin 

valittu pallo kuitenkin maksimissaan 30cm valitusta pallosta (lähin vastaava makuu), ei kuitenkaan 

lähemmäs lippua. Asetetun pallon tulee jäädä esteeseen. 

 

Joukkueen jäsenet tai caddie ei saa olla pelilinjalla lyönnin aikana. (Sääntö 10.2b ja Sääntö 22). 

Sääntö koskee myös viheriötä. 

 

Joukkueen pelitasoitus on prosentuaalinen osuus joukkueen yhteenlasketuista tasoituksista. 

Tasoituslyöntien määrä on  

2hlön scramble: 25%  

3hlön scramble: 15% 

4hlön scramble: 10% 

yhteenlasketusta pelitasoituksesta. 

 

Pelitasoistus ei voi kuitenkaan olla suurempi kuin joukkueen parhaan pelaajan pelitasoitus. 

 

Mikäli avauksia tulee olla valittuna kultakin pelaajalta tietty määrä, tulee tämä sääntö on erikseen 

mainittuna kilpailukutsussa. Mikäli avauslyöntien määrä jää vaaditusta, joukkueen tulos hylätään 

 

Kilpailukutsussa voidaan poiketa Muuramegolfin yleisistä scramblen säännöistä. Epäselvissä 

tilanteissa ratkaisu tuomarilta tai kilpailun toimikunnalta. 

 

 

 

 

 

 


