KILPAILUMÄÄRÄYKSET
FUTURE LIIGA 1 lauantai 8.5.2021 Seagolf Rönnäs
Sarjat

Tasoitusraja

Pelimuoto

Tii

Ikärajat

Easy 9 joukkue
Yleinen joukkue

54-18,5
+8-36 SCR

PB 9 reikää, 1-9 väylät
Lyöntipeli 18 reikää

Easy
Keltainen/
Punainen

8-16
8-21

Tasatulokset
Tasatulokset ratkaistaan matemaattisesti viimeisten 18, 9, 6, 3 ja 1 reiän tai arvonnan mukaan.
Voittaja ratkaistaan uusinnalla väylillä 1 ja 4. Easy -sarjoissa pienin tasoitus ratkaisee.
Easy-joukkueet pelaavat 9 reikää 3 eri pelimuotoa 3 peräkkäistä reikää kerrallaan. Yleisessä sarjassa
pelataan 18 reikää 3 eri pelimuotoa 6 peräkkäistä reikää kerrallaan. Pelimuodot ovat Scramble, Fourball ja
Foursome. Kilpailukohtaiset variaatiot ovat mahdollisia. Osakilpailuihin otetaan mukaan enintään 70
joukkuetta ilmoittautumisjärjestyksessä. Joukkue koostuu kahdesta pelaajasta. Joukkue voi olla myös
sekajoukkue ja koostua eri seurojen pelaajista. 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.

Palkintojenjako
Palkintojenjakoa ei järjestetä, tulokset näkyvät netissä. Palkinnot postitetaan kotiseuraan.
Palkitaan 1 / alkava 10 sarjoittain Golfliiton palkitsemisohjeen mukaisesti.
Caddierajoitus
Caddien käyttö ei sallittu, ei myöskään Elite -sarjoissa Golfliiton ohjeistuksen mukaisesti.
Etäisyysmittari: Sallittu
Tuloskortit
Caddiemaster jakaa tuloskortit Easy -sarjalaisille.
Tuloskortit palautetaan Scoring Arealle kierroksen jälkeen.
Sähköinen tulospalvelu paitsi Easy -sarjat, koodi annetaan ilmoittautuessa, tulosten tarkistus
Scoring arealla. Caddiemasterilta saa tuloskortin merkkausta varten.
Live-scoring
Pelaajat syöttävät tulokset kilpailumääräysten mukaisesti, Easy -sarja täyttää tuloskortin, saa myös
lisäksi päivittää sähköistä tulospalvelua.
Mittamerkinnät väylillä
Mitat greenin keskelle.
Forecaddie
Väylällä 6. Merkkiliput punainen (ei varmuutta, että löytyy/ ei voi lyödä) ja vihreä (löytyy/ väylä vapaana).
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Caddiemaster, ravintola ja range aukeavat klo 07.00
Ravintola on auki ja toiminta voimassa olevien Coronaohjeistuksien mukaisesti.

KILPAILUN PAIKALLISSÄÄNNÖT
Kilpailussa noudatetaan:
- R&A:n golfsääntöjä 2019- / R&A Rules of Golf 2019- R&A Official Guide to the Rules of Golf 2019- SGL kilpailujen kilpailumääräykset ja paikallissäännöt (HardCard) / SGL Hardcard
- Ja seuraavia paikallissääntöjä / and following local rules

LISÄYKSET GOLFLIITON PAIKALLISSÄÄNTÖIHIN
SEA GOLF RÖNNÄS PAIKALLISSÄÄNNÖT

-

-

-

Meri-kentän väylällä 1 oleva pumppukoppi on kiinteä haitta. Vapautuminen säännön 24-2
mukaisesti.
150m paalu (keltainen paalu 2 mustalla viivalla) ja 100m paalu (keltainen paalu 1 mustalla viivalla).
Väylän reunassa olevat keltaiset paalut (2 mustaa viivaa) ovat etäisyysmerkkejä, joilta mitattu
matka viheriön keskelle on 150 m. Väylän reunassa olevat keltaiset paalut, joissa on 1 mustaa viiva
ovat etäisyysmerkkejä, joilta mitattu matka viheriön keskelle on 100 m. Mittapaalut ovat kiinteitä
haittoja, joita ei saa siirtää eikä poistaa.
Istutetut puut ja pensaat Istutetut puut ja pensaat, jotka on merkitty sinivalkoisin paaluin, ovat
kunnostettavaa aluetta, jolta pelaaminen on kielletty. Jos puut tai pensaat tai merkkipaalut
häiritsevät pelaajan lyöntiasentoa tai hänen mailansa aiottua heilahdusrataa, on pelaajan
vapauduttava rangaistuksetta kunnostettavan alueen vaikutuksesta säännön 25-1b mukaisesti.
Väylän 5 greenibunkkeri on korjauksen alainen, vapaa droppi TZ -alueelle.

Ukkonen
Ukkosen johdosta pelin keskeytys:
Pitkä sumutorven ääni, pelin välitön keskeytys. Merkitse pallo ja mene suojaan.

Kaksi sumutorven ääntä, peli jatkuu. (Ennen ei saa aloittaa).
14 teen takana suojapaikka ja 8 teen vieressä samoin.
Rangaistus tämän paikallissäännön rikkomisesta: Pelistä sulkeminen.
RANGAISTUS PAIKALLISSÄÄNNÖN RIKKOMISESTA
Lyöntipelissä kaksi lyöntiä.
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