FUTURE LIIGAN YLEISET KILPAILUMÄÄRÄYKSET
JA SÄÄNNÖT 2020
1. Säännöt
Osakilpailuissa 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 osakilpailuissa noudatetaan kilpailukohtaisia kilpailumääräyksiä sekä paikallissääntöjä. Osakilpailukohtaiset lisäykset
kilpailumääräyksiin ja paikallissääntöihin julkaistaan viimeistään ensimmäisen kilpailupäivän aamuna. Kilpailumääräykset ja
paikallissäännöt jaetaan pelaajille starttereiden toimesta sekä laitetaan esille klubin ilmoitustaululle.
2. Aluejako
Future Liiga on jaettu neljään alueeseen: Etelä, Länsi, Kaakko+Itä ja Pohjanmaa+Pohjoinen. Jokainen alue muodostaa oman
kiertueensa ja niiden toiminnasta vastaa alueen kilpailunjohtaja. Pisteitä kerätään aluekohtaisiin rankingeihin.
3. Osallistumisoikeus
Kiertue on avoin kaikille joko 8-21-vuotiaille tai 8-16-vuotiaille (ikä, jonka pelaaja täyttää vuonna 2020) pelaajille, riippuen sarjasta.

4. Sarjat, osallistujamäärä ja varalista
Sarjat
Tasoitusraja
Easy Joukkue 18,5 – 54
Yleinen Joukkue +8,0 – 36

Pelimuoto (vaihtelee kisoittain)
PB 9 reikää
SCR 18 reikää

Tii
Easy
Keltainen/Punainen

Ikärajat
8 – 16
8 – 21

Osakilpailuihin otetaan mukaan enintään 70 joukkuetta ilmoittautumisjärjestyksessä. Joukkue koostuu kahdesta pelaajasta. Jos
pelaajamäärä ylittyy, ulosjäävistä joukkueista muodostetaan varalista ilmoittautumisjärjestyksessä. Peruutuksen sattuessa
varalistan ensimmäisellä sijalla olevalle joukkueelle tarjotaan mahdollisuus osallistua osakilpailuun.
Jokaisen sarjan minimiosallistujamäärä on 3 joukkuetta. Sarjan peruuntuessa joukkueella on oikeus vaihtaa toisen alueen kilpailuun
tai peruuttaa osallistumisensa ilman pätevää syytä.
5. Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen tulee tehdä Golfbox-ohjelmiston kautta pelaajan henkilökohtaisella Golfbox-ID:llä. Ilmoittautuminen tulee olla
tehtynä ennen ilmoittautumisajan sulkeutumista. Joukkue tulee ilmoittaa jommankumman joukkueen jäsenen Golfbox-ID:n kautta.
Jälki-ilmoittautumisia otetaan vastaan niin kauan, kunnes lähtölistat on julkaistu ja kilpailu ei ole täynnä, kilpailunjohtajan
harkinnalla. Lähtölistat julkaistaan n. 3 päivää ennen kilpailun alkua.

HUOM! Pelaaja on aina itse vastuussa ilmoittautumisestaan. Tarkista, että ilmoittautumisesi on onnistunut ja jos siinä ilmenee
ongelmia, ole yhteydessä kyseisen osakilpailun kilpailunjohtajaan ennen ilmoittautumisen sulkeutumista.

6. Peruutukset
Ennen ilmoittautumisen sulkeutumista pelaaja voi peruuttaa ilmoittautumisensa Golfbox-ohjelmistossa.

Ilmoittautumisen sulkeutumisen jälkeen pelaajalla on oikeus peruuttaa osallistumisensa kilpailuun sairauden tai loukkaantumisen
vuoksi. Tässä tapauksessa pelaajan on toimitettava kilpailun johtajalle lääkärintodistus 3 vuorokauden kuluessa kilpailun
alkamisesta. Tämä poistaa kilpailumaksun laskutusoikeuden järjestävältä seuralta.
Jos pelaaja on ilmoittautunut kilpailuun, ei ilmoita peruutuksesta kilpailun johtajalle tai jää saapumatta kilpailupaikalle, hänelle
voidaan langettaa yhden kilpailun kilpailukielto Suomen Golfliiton kilpailuihin. Kilpailukiellosta päättää kyseisen kilpailun
kilpailunjohtaja. Järjestävä seura saa periä pelaajalta täyden kilpailumaksun aiheutetuista kuluista ja haitasta järjestelyihin.
7. Kilpailumaksut
Easy joukkue -sarjan kilpailumaksu on 20 € / pelaaja, 40 € / joukkue. Yleisen sarjan kilpailumaksu on 30 € / pelaaja, 60 € / joukkue.
Kilpailumaksu tulee olla suoritettuna ennen pelaajan ensimmäisen kierroksen lähtöaikaa.
8. Harjoituskierrokset
Kilpailijoilla on oikeus yhteen harjoituskierrokseen kilpailukentällä maksimissaan 15 € Green Fee -hinnalla. Harjoituskierroksen voi
pelata ilmoittautumisen sulkeuduttua kyseiseen kilpailuun. Golfliiton suositus on, että junioreita kuljettavalla valmentajalla tai
huoltajalla on mahdollisuus pelikierrokseen puolella Green Feen hinnalla.
9. Player Scoring
Future Liigan Yleisessä sarjassa Golfboxin Player Scoring. Ilmoittautumalla kilpailuun pelaaja/joukkue valmistautuu ylläpitämään
peliryhmänsä livetuloksia kierroksen aikana. Mikäli peliryhmästä ei löydy vapaaehtoista, livetulosten päivittämisvastuu määräytyy
lähtölistan lähtöjärjestyksen mukaan ryhmän ensimmäiselle pelaajalle/joukkueelle väylien 1-9 ajalle ja ryhmän toiselle
pelaajalle/joukkueelle väylien 10-18 ajalle. Easy-sarjoissa tulokset kerätään 9r. jälkeen.
10. Caddie
Caddien käyttö Future Liigan osakilpailuissa on kielletty, paitsi Yleinen joukkue -sarjassa: Caddien käyttö on sallittua, mikäli hän on
syntynyt vuosina 1999-2012. Rangaistus tämän kilpailumääräyksen rikkomisesta on 2 lyöntiä tai reiän menetys kullekin väylälle, jolla
rikkomus on tapahtunut. Maksimirangaistus rikkeestä on 4 lyöntiä tai kahden reiän menetys. Toistuvasta tämän kilpailumääräyksen
rikkomisesta rangaistuksena on kilpailusta sulkeminen. Easy Joukkue -sarjassa on käytössä Future Tourin tapaan pelinohjaajat.
11. Tuloskortin palauttaminen
Joukkueen tulee palauttaa tuloskortti säännön 3.3b mukaan, kilpailutoimikunnan osoittamalle ”scoring arealle”. Tuloskortti tulkitaan
palautetuksi, kun pelaaja on poistunut ”scoring arealta”.
12. Palkinnot
Osakilpailuissa jaettavat palkinnot ilmoitetaan osakilpailukohtaisissa kilpailumääräyksissä. Kaikki kilpailuissa jaettavat palkinnot
ovat amatöörisääntöjen mukaisia.
13. Rankingit
Jokaisesta osakilpailusta joukkue voi saada pisteitä Future Liigan aluekohtaiseen rankingiin seuraavista sarjoista: Easy Joukkue ja
Yleinen Joukkue, riippuen kunkin sarjan osallistujamäärästä. Painotukset ja pistejakaumat löytyvät aina kunkin osakilpailun kohdalta
sivulta https://golf.fi/kilpagolf/kilpailukalenteri/#/customer/332/schedule/2020/10854. Future Liigan finaaliosakilpailuun pääsee
jokaiselta alueelta 12 parasta joukkuetta rankingin perusteella: 8 yleisen sarjan joukkuetta ja 4 easy sarjan joukkuetta. Tarkemmat
finaaliosakilpailun kilpailumääräykset löytyvät golf.fi -sivulta kohdasta Future Liiga.

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 Golfliiton hallitus sääntöjen 14§ mukaisesti.

Riippumatta kenttien omista säännöistä on tupakointi sekä nuuskan ja alkoholin käyttö kielletty kaikissa Golfliiton nuorten
kilpailuissa koko kilpailutapahtuman ajan.
15. Nimen ja kuvan käyttöoikeus
Suomen Golfliiton kilpailujen osallistujaluettelot, lähtöajat, tulokset ja tilastot voidaan julkaista tiedotusvälineissä, Internetissä sekä
liiton omissa julkaisuissa.

Ilmoittautumalla kilpailuun pelaaja luovuttaa henkilötietonsa kilpailunjärjestäjän käyttöön sekä kuvausoikeudet ja valokuvien että
videokuvan käyttöoikeuden kilpailun järjestäjälle.
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. Kiertueen henkilöstö ja yhteystiedot
Kilpailunjohtajat

Etelä
Etelä
Kaakko+Itä
Länsi
Kaakko+Itä
Pohjanmaa+Pohjoinen
Pohjanmaa+Pohjoinen

Matti Huomanen
Janne Burman
Miika Meier
Juha Santala
Marko Korhonen
Esko Heikkinen
Teemu Karvonen

040 730 7008
050 527 0105
050 405 5864
040 736 5136
045 132 0877
040 026 4196
040 723 5294

matti.huomanen@golf.fi
janne.burman@golf.fi
miika.meier@golf.fi
juha.santala@golf.fi
marko.korhonen@golf.fi
esko.heikkinen@golf.fi
teemu.karvonen@golf.fi

Kilpailukoordinaattori

Annika Nykänen

050 4122 709

annika.nykanen@golf.fi

