FINNISH JUNIOR TOURIN YLEISET
KILPAILUMÄÄRÄYKSET JA SÄÄNNÖT 2022
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, mahdolliset lisäykset julkaistaan viimeistään ensimmäisen
kilpailupäivän aamuna. Kilpailumääräykset ja paikallissäännöt jaetaan pelaajille starttereiden toimesta sekä laitetaan esille
klubin ilmoitustaululle.
2. Osallistumisoikeus
Kiertue on avoin 8-21 vuotiaille (Ikä, jonka pelaaja täyttää tai on täyttänyt vuonna 2022) amatöörigolfareille
kansallisuudesta riippumatta. HUOM! Osallistumisoikeuksiin voi olla kilpailukohtaisia lisärajoitteita. Nämä ilmoitetaan
erikseen Golfboxissa kilpailun infosivulla.
3. Sarjat
Osakilpailujen sarjajaot vaihtelevat kilpailujen välillä. Finnish Junior Tourin peruskilpailuissa sarjoina on tytöt ja pojat,
ikäluokassa 8 – 21 vuotta. HUOM! Tarkat kilpailukohtaiset sarjajaot ilmoitetaan Golfboxissa kilpailusivuilla kohdassa Info.
4. Kategoriat (osallistujien valinta)
Osakilpailujen osallistujat valitaan kategoriajärjestelmän mukaan.
1 KILPAILUJEN VOITTAJAT
1a Finnish Tour
1b Finnish Junior Tour
1c Edellisen FJT Challenge -osakilpailun voittajat
2 VILLIT KORTIT
2a Suomen Golfliitto
2b Järjestävä seura
2c Kansainväliset pelaajat
3 RANKINGIT
3a World Amateur Golf Ranking

3b Finnish Junior Amateur Ranking
4 FJT CHALLENGE -OSAKILPAILU
4a Edellisen osakilpailun kaikki 2. sijan pelaajat
4b Edellisen osakilpailun kaikki 3. sijan pelaajat
5 TASOITUSJÄRJESTYS
HUOM! Pelaajalta huomioidaan tasoitus,
joka on voimassa ilmoittautumishetkellä
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*Kategorioiden 1c, 4a ja 4b osallistujajärjestys määritellään seuraavasti:
• pelaajat laitetaan järjestykseen sen mukaan, kuinka paljon osakilpailussa on ollut osallistujia
(suurimmasta pienimpään)

5. Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen tulee tehdä Golfbox-ohjelmiston kautta pelaajan henkilökohtaisella Golfbox-ID:llä. Ilmoittautuminen
tulee olla tehtynä ennen ilmoittautumisajan sulkeutumista. Jälki-ilmoittautumisia otetaan vastaan, mikäli lähtölistaa ei ole
julkaistu ja kilpailu ei ole täynnä. 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 Suomen Golfliiton yhteyshenkilöön ennen ilmoittautumisajan
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. Lääkärintodistus tuhotaan välittömästi asian käsittelyn jälkeen. 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
Osakilpailujen kilpailumaksut ovat 110 € / pelaaja, sisältäen lounaan molempina kilpailupäivinä. Tarkat kilpailukohtaiset
kilpailumaksut ilmoitetaan Golfboxissa kilpailun etusivulla ilmoittautumista tehtäessä. Kilpailumaksu tulee olla
maksettuna ennen pelaajan lähtemistä ensimmäiselle kierrokselle.
8. Harjoituskierrokset
Kilpailijoilla on oikeus yhteen harjoituskierrokseen kilpailukentällä maksimissaan 20 € 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
Finnish Junior Tourilla on käytössä Golfboxin Player Scoring. Ilmoittautumalla kilpailuun pelaaja valmistautuu ylläpitämään
peliryhmänsä livetuloksia kierroksen aikana. Mikäli peliryhmästä ei löydy vapaaehtoista, livetulosten päivittämisvastuu
määräytyy lähtölistan lähtöjärjestyksen mukaan ryhmän ensimmäiselle pelaajalle väylien 1-6 ajalle, ryhmän toiselle
pelaajalle väylien 7-12 ajalle ja ryhmän kolmannelle pelaajalle väylien 13-18 ajalle.
HUOM! Player Scoringia hyödynnetään vain livetuloksia varten. Virallinen tuloskortti tulee palauttaa kierroksen
jälkeen scoring arealle.

10. Caddie
Caddien käyttö Finnish Junior Tourin osakilpailuissa on sallittua, mikäli hän on syntynyt vuosina 2001–2014. Rangaistus
tämän kilpailumääräyksen rikkomisesta on 2 lyöntiä tai reiän menetys kullekin reiälle, jolla rikkomus on tapahtunut.
Maksimirangaistus rikkeestä on 4 lyöntiä tai kahden reiän menetys. Toistuvasta tämän kilpailumääräyksen rikkomisesta
rangaistuksena on kilpailusta sulkeminen.
11. Tuloskortin palauttaminen
Pelaajan 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 kiertueen osakilpailusta saa pisteitä Finnish Junior Amateur Rankingiin. Osakilpailukohtaiset pisteet
määräytyvät Word Amateur Rankingin Power Methodin perusteella. Lisätietoja: https://golf.fi/kilpagolf/rankingit/.
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 2022” – 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. Kilpailu- ja tulosmanipulaatio
Suomen Golfliitto on sitoutunut suomalaisen urheilun yhteiseen Reilun pelin ohjelmaan. Osallistumalla kilpailuun

urheilija sitoutuu noudattamaan Golfliiton kilpailun sääntöjä ja toimimaan kilpailu- ja tulosmanipulaatiota
ehkäisevällä tavalla. Mikäli urheilija havaitsee tai epäilee kilpailu- tai tulosmanipulaatiota, on hänen oltava mahdollisimman pian
yhteydessä kilpailun johtajaan.
18. Kiertueen yhteystiedot
Suomen Golfliitto

Annika Nykänen

050 412 2709

annika.nykanen(a)golf.fi

