JUNIOREIDEN LYÖNTIPELIN SM-KILPAILU 2020, ALLE 21V. JA 18V.
YLEISET KILPAILUMÄÄRÄYKSET JA SÄÄNNÖT
1. Säännöt
Kilpailu pelataan R&A:n julkaiseman ”Rules of Golf” (voimassa tammikuu 2019-) – sääntökirjan ja Suomen Golfliiton ”hard card’in” olevien
Paikallissääntöjen ja kilpailumääräysten mukaan. Lisäksi kilpailuissa noudatetaan kilpailukohtaisia kilpailumääräyksiä sekä paikallissääntöjä.
Kilpailukohtaiset lisäykset kilpailumääräyksiin ja paikallissääntöihin julkaistaan viimeistään ensimmäisen kilpailupäivän aamuna.
Kilpailumääräykset ja paikallissäännöt jaetaan pelaajille starttereiden toimesta.
2. Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen loppuu 17.6.2020 klo 18:00. Ilmoittautuminen tulee tehdä Golfbox-ohjelmiston kautta pelaajan henkilökohtaisella GolfboxID:llä. Ilmoittautuminen tulee olla tehtynä ennen ilmoittautumisajan sulkeutumista. Jälki-ilmoittautumisia otetaan vastaan, mikäli kilpailu ei
ole täynnä ja lähtöaikoja ei ole julkaistu. Lähtöajat julkaistaan n. 3pv ennen kilpailun alkua.
HUOM! Pelaaja on aina itse vastuussa ilmoittautumisestaan. Tarkista, että ilmoittautumisesi on onnistunut ja jos siinä ilmenee ongelmia ole
yhteydessä kilpailun johtajaan ennen ilmoittautumisen sulkeutumista.
3. 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 kilpailun johtaja. Järjestävä seura saa
periä pelaajalta täyden kilpailumaksun aiheutetuista kuluista ja haitasta järjestelyihin.
4. Osallistujat

Kilpailu on avoin kaikille tunnustettujen golfseurojen jäseninä oleville Suomen kansalaisille. Osallistujat valitaan kaikkiin sarjoihin Fujitsu Finnish
Tourin kategorioiden perusteella. Kategoriat löydät täältä.
5. Kilpailumaksut
Kilpailun osallistumismaksu on 100 €. Osallistumismaksu tulee olla maksettuna ennen pelaajan ensimmäisen kierroksen lähtöaikaa. Maksu
suoritetaan järjestävän seuran caddiemasterille tai laskutusluvalla.
6. Sarja, Pelimuoto, Pelattava tii, Ikäraja, Osallistujamäärä
Pojat 18
Lyöntipeli
Valkoinen
Tytöt 18
Lyöntipeli
Sininen
Pojat 21
Lyöntipeli
Valkoinen
Tytöt 21
Lyöntipeli
Sininen

17-18v
17-18v
19-21v
19-21v

51 pelaajaa
24 pelaajaa
65 pelaajaa
24 pelaajaa

HUOM! Mikäli sarja ei tule täyteen, voidaan muita sarjoja täyttää kuitenkin niin, että maksimi osallistujamäärä kokonaisuudessaan on 164
pelaajaa.

7. Cut ja tasatulokset
Toisen kilpailupäivän jälkeen (36r) suoritetaaan Cut, jonka jälkeen P18 sarjassa jatkaa 24, P21 sarjassa 24, T18 sarjassa 10 ja T21 sarjassa 10 parasta
pelaajaa. Jatkoon pääsevät myös cutin selvittäneiden kanssa tasatuloksessa olevat kilpailijat. Tasatuloksen sattuessa voittaja ratkaistaan
välittömästi reikäkohtaisella sudden death -uusinnalla. Muut mitalisijat ja tasatulokset ratkaistaan matemaattisella menetelmällä (viimeiset 36,
18, 9, 6, 3, 1 ja arpa). Uusintareikä päätetään myöhemmin.
8. Ranking-pisteet
Kilpailusta saa pisteitä Finnish Junior Amateur Rankingiin (FJAR) sekä World Amateur Golf Rankingiin (WAGR). Pistepainotukset ilmoitetaan
myöhemmin.
9. 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 Suomen Golfliitto ry:n kurinpitomääräysten mukaisesti.
10. 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.
11. 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
12. Yhteystiedot
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