YLIMÄÄRÄISET KILPAILUMÄÄRÄYKSET
Future Tour 4, Aurinko Golf, 3.8.2020
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Tasatulokset
Voittaja ratkaistaan lyöntipelisarjoissa ”sudden death”-uusinnalla. Uusintaväylät ovat 14, 18, 14 jne. Muut tasatulokset ratkaistaan matemaattisesti
viimeisten 18, 9, 6, 3 ja 1 reiän tai sen jälkeen arvonnan mukaan.
Caddierajoitus
Golfliiton kilpailuissa on caddiekielto.
Tuloskortit
Lyöntipelisarjoissa käytetään sähköistä tulospalvelua (s.golfbox.dk)., johon ohjeet lähetetään sähköpostitse. Koodin saa myös kilpailun startterilta. Tulosten
tarkistus tehdään Scoring Arealla. Ilmoittautumisen yhteydessä pelaaja ottaa itselleen tuloskortin merkkausta varten varamenetelmäksi.

Pelaajan tulee palauttaa tuloskortti Säännön 3.3b mukaisesti, kilpailutoimikunnan osoittamalle ”scoring arealle”. Tuloskortin palauttaminen tehdään
suullisesti. Tuloskortti tulkitaan palautetuksi, kun pelaaja on poistunut ”scoring arealta”. Scoring Area on klubirakennuksen ulkopuolella oleva teltta
(etupihalla).
Palkintojen jakotilaisuus pidetään heti sarjojen tulosten valmistuttua. Tulokset julkaistaan kunkin sarjan päätyttyä golf.fi-sivuilla. Palkinnot toimitetaan
pelaajille jälkikäteen joko postitse tai seuraavassa osakilpailussa. Kussakin sarjassa palkitaan kolme parasta mitalein ja osallistujamäärän perusteella 1-5
pelaajaa tavarapalkinnoin.
Forecaddiet
Forecaddiet väylillä 3 ja 8. HUOM! Auttakaa forecaddejä näyttämällä mihin suuntaan lyönti lähtee.

Caddiemaster, ravintola ja range aukeavat klo 06:30
Kilpailutoimikunta / Committee
Tuomari
Seuran edustaja
Kilpailun johtaja
Ensiapu
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KILPAILUN PAIKALLISSÄÄNNÖT
Kilpailussa noudatetaan:
• R&A:n golfsääntöjä 2019• Official Guide to the Rules of Golf 2019• SGL kilpailujen kilpailumääräykset ja paikallissäännöt (HardCard)
• Kilpailun paikallissäännöt (alla)
Kilpailun paikallissäännöt

1. Pallon ollessa väylän 2 viheriön vasemmalla puolella olevalla tiellä, voi pelaaja vapautua säännön 16.1 nojalla tai ylimääräisenä vaihtoehtona myös
merkitylle Drop Zonelle. Tiessä on maalilla merkitty raja, jonka mukaan valitaan Drop Zone. Mikäli merkintä on
kulunut, niin valitaan palloa lähinnä olevan Drop Zone. Pallon pitää osua ja jäädä pudotusalueelle.

2. Väyliä reunustavilla alueilla oleva hake on kentän oleellinen osa. Yksittäiset hakkeen palaset ovat kuitenkin irrallisia luonnonhaittoja, jotka voi poistaa.
(Sääntö 15-1). Jos pallo liikahtaa hakkeenpalasia siirrettäessä tästä seuraa yksi rangaistuslyönti ja pallo on siirrettävä takaisin paikoilleen. (Sääntö 15-1b).

3. Maasillat kentällä ovat estealueen ulkopuolella. Maasiltojen tienpinta on kiinteä haitta, josta voi vapautua Säännön 16 .1 nojalla.
4. Kentällä olevat isot tai kovat muurahaispesät ovat pelaajan valinnan mukaan joko irrallisia luonnonhaittoja, jotka voi poistaa Säännön 15 .1 nojalla, tai
kunnostettavia alueita, joista saa vapautua Säännön 16 .1 nojalla.

5. Jos tiedetään tai on käytännössä varmaa, että pelaajan pallo on osunut sähköjohtoon pelattaessa väylää 12, lyöntiä ei lasketa. Pelaajan tulee uusia lyönti
ilman rangaistusta siitä paikasta, mistä edellinen lyönti suoritettiin (ks . Säännöstä 14.6 kuinka toimia).
Rangaistus pallon pelaamisesta väärästä paikasta rikkoen paikallissääntöä: Yleinen rangaistus Säännön 14.7a nojalla.
Rangaistus paikallissäännön rikkomisesta kaksi lyöntiä.

