YLIMÄÄRÄISET KILPAILUMÄÄRÄYKSET
FUTURE TOUR 1 Etelä-Länsi, Ruukki Golf 13.5.2021
Sarjat

Tasoitusraja Pelimuoto

Easy 9
54 – 18,5
Easy 18
54 – 18,5
Pojat Red
Max 36
Tytöt Challenge Max 36
Pojat Challenge Max 36
Tytöt Elite
Max 2O
Pojat Elite
Max 12

PB lyöntipeli 9 reikää
PB lyöntipeli 18 reikää
SCR lyöntipeli 18 reikää
SCR lyöntipeli 18 reikää
SCR lyöntipeli 18 reikää
SCR lyöntipeli 18 reikää
SCR lyöntipeli 18 reikää

Tii
35 / Oranssi
35 / Oranssi
48 /Punainen
48 /Punainen
48 /Punainen
53 / Sininen
62 /Valkoinen

Ikärajat
8 – 16
8 – 16
8 – 16
8 – 21
8 – 21
8 – 21
8 – 21

Kierroksen maksimiaika 4h 20min
Voittaja ja tasatulokset
Voittaja pistebogey sarjoissa ratkaistaan pienimmän tasoituksen mukaan ja sen jälkeen arvonta.
Voittaja lyöntipeli sarjoissa ratkaistaan ”sudden death”-uusinnalla. Uusintaväylät ovat 1, 7, 8, 9, 1,
7, jne. Muut tasatulokset ratkaistaan matemaattisesti viimeisten 18, 9, 6, 3 ja 1 reiän tai sen
jälkeen arvonnan mukaan.
Tulosten kirjaus ja tuloskortit
Easy sarjoissa tulokset kirjataan tuloskorttiin, lyöntipelisarjoissa käytetään Golfboxin (s.golfbox.dk),
”Player Scroringia”. Lyöntipelissä pelaajien tulee kirjata tuloksiaan sekä nettiin Golfboxin kautta
(yksi pelaaja voi kirjata koko ryhmän tulokset) että tuloskorttiin (yksi pelaaja voi kirjata koko
ryhmän tulokset). Pelaajan tulee palauttaa tuloskortti säännön 6-6b mukaan ”scoring arealle”.
Tuloskortti tulkitaan palautetuksi, kun pelaaja on poistunut ”scoring arealta”. ”Scoring area” on
erillinen rakennus harjotusviheriön vieressä.
Live-scoring toimii niiden pelaajien osalta, jotka käyttävät ryhmässään mobiilituloskorttia.
Suomen Golfliiton kaikissa juniorikilpailuissa on caddiekielto.
Palkintojen jako
Sarjojen 3 parasta (paitsi Elite sarja) palkitaan mitalein. Tavarapalkinnot Golfliiton suositusten
mukaan sarjan osallistujamäärien mukaan. Eliten sarjojen voittajat saavat osallistumisoikeuden
seuraavaan FJT-kilpailuun. Erillistä palkintojen jakoa ei ole vaan voittajat voivat noutaa palkinnot
”scoring arealta”.
Forecaddiet
Forecaddiet väylällä 6, 8, 15
KILPAILUN PAIKALLISSÄÄNNÖT
Kilpailussa noudatetaan:
- R&A:n golfsääntöjä 2019
- SGL kilpailujen kilpailumääräykset ja paikallissäännöt (HardCard)
- Ja seuraavia paikallissääntöjä
Siirtosääntö
Kun pallo on missä tahansa pelialueen lyhyeksi leikatulla osalla, pallon saa rangaistuksetta nostaa ja
puhdistaa. Ennen pallon nostamista pelaajan pitää merkitä pallon paikka. Pallo pitää nostamisen
jälkeen asettaa enintään 20 cm:n päähän (tuloskortin mitta avattuna) alkuperäisestä
sijaintipaikastaan, ei kuitenkaan lähemmäksi reikää, ei esteeseen eikä viheriölle. Pelaaja saa asettaa
pallonsa vain kerran ja pallo on asettamisen jälkeen pelissä. Mikäli pallo ei pysy asettamiskohdassa
paikallaan, pallo asetetaan uudestaan ilman rangaistusta. Jos asettamisen jälkeen paikalleen jäänyt

pallo myöhemmin liikkuu, pelaaja ei saa rangaistusta ja pallo pelataan uudesta sijaintikohdastaan,
ellei jokin muu sääntö määrää toisin. Jos pelaaja laiminlyö merkitsemisen ennen pallon nostamista
tai jos hän liikuttaa palloa muulla tavoin, kuten pyörittämällä mailalla, hän saa yhden lyönnin
rangaistuksen.
Kunnostettavat alueet
a) Kentälle sinisellä maalatut alueet ovat epänormaaleja kenttäolosuhteita ja niistä vapaudutaan
ilman rangaistusta sääntö 16.1a mukaan
b) Kaikki alueet, jotka tuomari nimeää kunnostettaviksi alueiksi kierroksen aikana.
Drop zone väylä 3 sekä väylä 9
Jos pallo menee reiällä 3 viheriön takana olevaan estealueeseen vihreiden paalujen välistä pelaaja
voi pudottaa pallon myös viheriön oikealla puolella olevalle vapautumisalueelle.
Jos pallo menee reiällä 9 viheriön takana olevaan estealueeseen vihreiden paalujen välistä, pelaaja
voi pudottaa pallon myös viheriön vasemmalla puolella olevalle vapautumisalueelle.
Ellei aluetta ole muutoin merkitty, niin vapautumisalue ulottuu kahden mailan mitan säteelle drop
zone kyltistä.
Sähköjohdot kentällä
Jos tiedetään tai on käytännössä varmaa, että pelaajan pallo on osunnut sähköjohtoon pelattaessa
väylää 10,11 ja 15 lyöntiä ei lasketa. Pelaajan tulee uusia lyönti ilman rangaistusta siitä paikasta
mistä edellinen lyönti suoritettiin
Tiet
Kaikki kentällä olevat tiet ja polut, vaikka ne eivät olisi päällystettyjä, ovat kiinteitä haittoja, joista
Muurahaispesät
Kentällä olevat isot tai kovat muurahaispesät ovat pelaajan valinnan mukaan joko irrallisia
luonnonhaittoja, jotka voi poistaa Sännön 15.1 nojalla, tai kunnostettavia alueita, joista saa vapautua
Säännön 16.1 nojalla.
Kiinteä haitta
väylällä 10 vasemman reunan väylää ja rangea rajaava suojaverkko
Muuta huomioitavaa
Rei’illä 7, 8, ja 9 olevaa merkkikelloa on soitettava, kun ollaan ohittamassa kelloa, jolloin takana
tulevat tietävät, että tiiltä avaaminen on mahdollista.
Väylillä olevat valkeat (200 m), keltaiset ( 150 m) ja punaiset (100m) sekä tee-paikoilla olevat laatat
on mitattu greenien keskelle.
Pelloille meneminen on kielletty.
Rangaistus paikallissäännön rikkomisesta on kaksi lyöntiä.
Kilpailutoimikunta
Tuomari
Kilpailun johtaja
Seuran edustaja
Toimisto

Tapio Helpi
Janne Burman, golfliitto
Taru Röman

050-592 2434
050-527 0105
044–558 2058
019-245 4485

