SEURAJOUKKUEIDEN SM-KILPAILUN YLEISET
KILPAILUMÄÄRÄYKSET JA SÄÄNNÖT 2020
1. Säännöt
Kilpailuissa noudatetaan Suomen Golfliiton julkaisemia Golfin sääntöjä (voimassa 1. tammikuuta 2019 alkaen). Mahdolliset epäselvyydet
säännöistä ratkaistaan kulloinkin voimassa olevan englanninkielisen R&A Rules Limited julkaisemien Rules of Golf ja Official Guide to the
Rules of Golf teosten pohjalta.

Lisäksi kilpailuissa noudatetaan kilpailukohtaisia kilpailumääräyksiä sekä paikallissääntöjä. Kilpailukohtaiset lisäykset
kilpailumääräyksiin ja paikallissääntöihin julkaistaan viimeistään ensimmäisen kilpailupäivän aamuna. Kilpailumääräykset ja
paikallissäännöt jaetaan pelaajille starttereiden toimesta sekä laitetaan esille klubin ilmoitustaululle.
2. Ajankohta ja kenttä
Kilpailupäivät ovat 16.-18.6.2020 ja kilpailu pelataan Järviseudun Golfseurassa.
3. Sarjat
Kilpailussa pelataan miesten ja naisten sarjat.
4. Osallistumisoikeus ja joukkueen koostumus
Kilpailuun voivat ilmoittautua kaikki Suomen Golfliiton jäsenseurat edustusjoukkueillaan.

Miesten sarjassa joukkueen muodostaa 4-5 kilpailijaa, ja naisten sarjassa 2-4 kilpailijaa. Joukkueen jäsenen tulee olla seurassa jäsenenä
ja tämän seuran tulee olla pelaajan kotiseura. Kilpailu on avoin myös ammattilaispelaajille. Ammattilaisten määrää joukkueessa ei ole
rajoitettu. Kaikkien joukkueen jäsenten tulee olla Suomen kansalaisia.
Kaikkien joukkueiden pelaajat ja karsintakilpailuun osallistuvien joukkueiden pelijärjestys tulee ilmoittaa kilpailun johtajalle viimeistään
maanantaina 15.6. klo 18:00 mennessä. Varsinaiseen kilpailuun pääsevien joukkueiden pelijärjestys tulee ilmoittaa viimeistään puoli
tuntia karsintakilpailun päättymisen jälkeen. Mikäli joukkue ei ilmoita pelijärjestystään aikarajan puitteissa, pelijärjestys ja peliparit
asetellaan sukunimen mukaisessa aakkosjärjestyksessä. Pelijärjestyksen ilmoittautumisajan umpeuduttua voidaan ns. ”ylimääräistä”
pelaajaa käyttää ainoastaan sairaustapauksissa tai vastaavissa. Pelaajavaihdon voi suorittaa ainoastaan kilpailun johtajan hyväksymänä.
5. Osallistujien valinta
Suoraan varsinaiseen kilpailuun valitaan 3 mies- ja 3 naisjoukkuetta:
a. Vuoden 2019 mitalijoukkueet
2. 18r lyöntipelikarsinnan kautta 9 mies- ja 5 naisjoukkuetta.

1.

Jos toisen kilpailusarjan joukkuemäärä ei täyty, voidaan toista kilpailusarjaa täydentää niin että joukkueiden yhteenlaskettu
enimmäismäärä on 20.
6. Pelimuoto / peliohjelma
Karsinta:
1. Pelipäivä Karsinta; 18r Singel lyöntipeli

Varsinainen kilpailu:
2. Pelipäivä 18r Foursomes lyöntipeli + 18r Four-Ball lyöntipeli
3. Pelipäivä 18r Singel lyöntipeli
Four-Ball- ja Foursomes- kierroksilla miesjoukkueet pelaavat kahdella, ja naisjoukkueet yhdellä peliparilla. Singel-kierroksilla miehet
pelaavat 3-4 pelaajalla, ja naiset 2-3 pelaajalla.
Joukkueiden yhteenlaskettuun tulokseen lasketaan:
Karsinta:
Miehet 3 tulosta, naiset 2 tulosta
1. kierros:
Miehet 2 tulosta, naiset 1 tulos
2. kierros:
Miehet 2 tulosta, naiset 1 tulos
3. kierros:
Miehet 3 tulosta, naiset 2 tulosta

7. Tasatilanteiden ratkaiseminen
Tasatilanteessa ratkaisee joukkueen poislaskettu tulos, jos poislaskettu tulos on sama, ratkaisee paras yksittäinen mukaan laskettu
tulos, tämän jälkeen toiseksi paras, jne…, jos kaikki tulokset ovat samoja, ratkaistaan sijoitus arvalla.

Mestaruus ratkaistaan kuitenkin Play off -menetelmällä joukkueiden kapteenien valitsemien pelaajien (yksi pelaaja / joukkue) kesken.
Samaa Play off -menetelmää käytetään myös, jos karsinnassa kaksi tai useampi joukkuetta päätyy tasatilanteeseen viimeisestä paikasta
varsinaiseen kilpailuun. Poislaskettuja tuloksia ei tällöin huomioida.
8. Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen on tehtävä joko Suomen Golfliiton kilpailukalenterissa Golfboxin kautta tai sähköpostilla osoitteeseen
annika.nykanen@golf.fi. Ilmoittautuminen tulee tehdä 8. kesäkuuta klo 18.00 mennessä. Joukkueen kapteeni on vastuussa joukkueensa
ilmoittautumisestaan. Viestissä tulee ilmoittaa joukkueen kapteeni ja hänen yhteystietonsa. Kilpailutoimikunta pidättää itsellään
oikeuden tarvittaviin toimenpiteisiin epäkohtien ilmetessä.
9. Peruutukset
Peruutukset tulee tehdä ennen ilmoittautumisen sulkeutumista Golfbox-ohjelmiston kautta tai kilpailun johtajalle.
10. Kilpailumaksut
Osallistumismaksu on jaettu kahteen osaan. Maksu osallistumisesta karsintavaiheeseen on 150 € / joukkue, joka hyvitetään itse
kilpailumaksussa, jos seura läpäisee karsinnat. Muutoin maksut ovat seuraavat:
Miehet 350 € / joukkue
Naiset 250 € / joukkue
Kilpailumaksu maksetaan joko kilpailutoimistoon tai ennakkoon seuran lähettämässä kilpailukutsussa ilmoitetulle seuran tilille.
11. Harjoituskierrokset
Kilpailukentällä harjoittelu tehdään järjestävän seuran normaalin ajanvarausjärjestelmän mukaisesti. Kilpailijoilla on oikeus yhteen
ilmaiseen harjoituskierrokseen jonain kilpailua edeltävänä 7 päivänä.
12. Tuloskortin palauttaminen
Pelaajan tulee palauttaa tuloskortti säännön 3.3b mukaan, kilpailutoimikunnan osoittamalle scoring arealle. Tuloskortti tulkitaan
palautetuksi, kun pelaaja on poistunut scoring arealta.
13. Palkinnot
Sijat 1-3 palkitaan mitaleilla kummassakin sarjassa. Voittajajoukkueet saavat osallistumisoikeuden seurajoukkueiden Euroopan
mestaruuskilpailuihin. Suomen Golfliitto antaa 1000€ tuen seuralle seurajoukkueiden Euroopan mestaruuskilpailuiden
matkakustannuksiin.
14. Käyttäytyminen
Osallistumalla Golfliiton järjestämään kilpailutapahtumaan, pelaaja hyväksyy sekä Golfliiton yleiset kilpailumääräykset että kyseisen
kilpailun kilpailumääräykset ja kilpailusäännöt. Pelaaja hyväksyy näin ollen myös sääntörikkeitä seuraavan rangaistusmenettelyn: Liiton
kilpailuissa ja liiton edustustehtävissä tapahtuneet rikkomukset käsittelee Suomen Golfliiton asianomainen toimikunta ja liiton hallitus
kilpailunjärjestäjien tai kapteenin raporttien perusteella. Rangaistuksista päättää liiton hallitus sääntöjen 14§ mukaisesti.
15. Nimen ja kuvan käyttöoikeus
Ilmoittautumalla kilpailuun pelaaja luovuttaa henkilötietonsa kilpailunjärjestäjän käyttöön sekä kuvausoikeudet ja valokuvien että
videokuvan käyttöoikeuden kilpailun järjestäjälle.
Suomen Golfliiton kilpailujen osallistujaluettelot, lähtöajat, tulokset ja tilastot voidaan julkaista tiedotusvälineissä, Internetissä sekä
liiton omissa julkaisuissa.
16. Antidoping
Suomen Golfliitto noudattaa Kansainvälisen Olympiakomitean sääntöjä ja määräyksiä dopingin suhteen ja Euroopan Neuvoston dopingin
vastaista yleissopimusta. Suomessa dopingaineiden käyttöä valvoo Suomen urheilun eettinen keskus (SUEK). ”Kielletyt lääkeaineet ja
menetelmät urheilussa 2020” – julkaisu kertoo nimensä mukaisesti mitkä lääkeaineet ovat kiellettyjä ja mitkä sallittuja. SUEK voi tehdä
dopingtestejä sekä harjoitus että kilpailukaudella. Jos käytät pysyvää lääkitystä, joka sisältää urheilussa kiellettyjä lääkeaineita, tulee
sinun hakea erivapautta SUEK:lta.
Lisätiedot: www.suek.fi
17. Yhteystiedot

Kilpailukoordinaattori

Annika Nykänen

annika.nykanen@golf.fi

+358 50 4122 709

