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Pelin luonne 
Golfista on enemmän muunnelmia kuin mistään muusta pussibiljardista. Tätä peliä pelataan yleensä 
snooker-pöydällä, snookerpalloilla. 
 
Pelaajia 
Rajoittamaton määrä 
 
Käytettävät pallot 
Yksi numeroitu kohdepallo jokaiselle pelaajalle ja lyöntipallo 
 
Pakka 
Aloittavan pelaajan kohdepallo pilkutetaan alapisteeseen 
 
Pelin tarkoitus 
Pussittaa onnistuneesti kohdepallo kaikkiin kuuteen pussiin niiden numerojärjestyksessä (”reikä” 1 
on yläpisteen oikealla puolella oleva nurkkapussi ja muut siitä myötäpäivään, ks. kuva) vähemmillä 
lyönneillä kuin vastustajat. 
 

 
 
Pisteet 
Jokainen lyönti lisätään pelaajan pisteisiin yhtenä lyöntinä. Jokainen virhe lisätään pelaajan 
pisteisiin kolmena (3) lyöntinä. 
 
Avauslyönti 
Aloittava pelaaja aloittaa lyöntipallo keskipisteessä ja kohdepallo alapisteessä. Hänen täytyy saada 
avauslyönnillään kohdepallo koskettamaan alavallia. Epäonnistuminen on virhe, pallot asetetaan 
alkuasemiin ja lyöjä toistaa yrityksensä, kunnes onnistuu. 
Kun aloittava pelaaja täyttää avauslyöntivaatimukset, hän jatkaa peliä; vastustajat eivät vielä aloita. 
Aloittaneen pelaajan on tarkoitus saada kohdepallonsa pussiin 1, mahdollisimman vähillä 
lyönneillä. Hänen kokonaislyöntimääränsä, johon sisältyvät myös mahdolliset virheistä saadut 
pisteet, merkitään hänen lyönneikseen reiällä 1. 
Toinen pelaaja aloittaa sitten pelinsä reiällä 1 samoin avauslyöntivaatimuksin kuin edellä. Jos 
mukana on useampia pelaajia, he pelaavat reiän samoin, kunnes viimeinenkin on selvittänyt sen. 
Lyöntipallo jää siihen asemaan, mihin se pysähtyy viimeisen pelaajan ykkösreiän jälkeen. 
 
Seuraavat reiät 
Kakkosreikää ensimmäiseksi pelaavan lyöjän kohdepallo asetetaan alapisteeseen, ja hän alkaa lyödä 
reikää lyöntipallolla, joka jäi viimeiseen ykkösreiän selvittämisen jälkeiseen asemaan. 
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Hänen ei tarvitse krossittaa, lyödä vallin kautta seuraavia pallojaan, ja lyöntipallo jää asemaansa 
koko loppupelin ajan, ellei sitä lyödä pöydältä tai väärin (ks. jäljempää). 
Golfpeli jatkuu samaan tapaan kaikki kuusi reikää, jotka siis selvitetään numerojärjestyksessä. 
 
Pelin säännöt 

1. On virhe pussittaa kohdepallo johonkin muuhun kuin aiottuun pussiin. 
2. Joka lyönnillä pelaajan pitää osua kohdepalloon ja sen jälkeen joko pussittaa se tai saada 

kohde- tai lyöntipallo koskettamaan vallia. Ellei näin tapahdu, kyseessä on virhe. 
3. Yhdestä lyönnistä ei tuomita koskaan kolmea virhepistettä enempää. 
4. Kun lyöntipallo on käsipallo yläviivan takaa  (esim. väärän lyönnin jälkeen) ja kohdepallo 

on myös yläviivan takana, pelaaja voi pilkuttaa sen joko alapisteeseen tai yläpisteeseen ja 
lyödä käsipallon yläviivan takaa. 

5. Virhe on lyödä kohdepallo pöydältä. 
 
Väärin pussitetut pallot 
Kaikki pilkutetaan alapisteeseen. Lyöjän tiliin lisätään kolme pistettä. 
 
Pöydältä lyödyt kohdepallot 
Kaikki pilkutetaan alapisteeseen Lyöjän tiliin lisätään kolme pistettä. 
 
Pöydältä lyöty tai väärin lyöty lyöntipallo 
Pelaaja jatkaa peliä käsipallolla yläviivan takaa. Katso pelisääntöjen kohdan 4 erikoistapaus. 
 
Virherangaistukset 
Pelaajan pistetiliin lisätään kolme pistettä jokaisesta virhelyönnistä. 


