KILPAILUMÄÄRÄYKSET
E-Tour 1 Archipelagia Golf 7-8.6.2021
Sarjat ja Pelimuoto / Categories and Format
Sarja

Pelimuoto

Tii

Tasoitusraja Sukupuoli

Gross (18 R)
Nett (18 R)
Stableford (18 R)
Stableford (9 R)

Lyöntipeli (SCR)
Lyöntipeli (HCP)
Pistebogey (PB/HCP)
Pistebogey (PB)

Kelt / Pun
Kelt / Pun
Kelt / Pun
Kelt/ Pun

18,4
18,4
18,5-54,0
Ei rajaa

Strokeplay gross (36)
Strokeplay nett (36)
Stableford
(36)

lyöntipeli / stroke play
lyöntipeli / stroke play
pistebogey / stroke play

yellow / red
yellow / red
yellow / red

18,4
18,4
18,5-54,0

M/N
M/N
M/N
M/N
M/W
M/W
M/W

WR4DG
Yes
Yes
Yes

Tasatulokset / Ties
Tasatulokset ratkaistaan gross-sarjassa matemaattisesti viimeisten 36, 18, 9, 6, 3 ja 1 reiän tai sen jälkeen
arvonnan mukaan. Tasatulokset muissa sarjoissa ratkaistaan pienimmän tasoituksen mukaan tai sen jälkeen
arvonnan mukaan.
In the event of tie for the championship in gross category results will be decided by 36 holes, 18 holes, 9 holes,
6 holes, 3 holes, 1 hole and lottery. Other categories ties will be decided by lower handicap and lottery.
Tuloskortit / Scorecards
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 3.3b mukaisesti, kilpailutoimikunnan osoittamalle ”scoring
arealle”. Tuloskortti tulkitaan palautetuksi, kun pelaaja on poistunut ”scoring arealta”. Scoring Area on 18.
reiän viheriön takana erikseen merkityllä alueella.
Competitors must return their scorecards, in accordance with Rule 3.3b, to an area designated by the
Committee as the “Scoring or Recording Area”. The scorecard is considered returned when the competitor has
left the Scoring or Recording Area. The Scoring Area Is behind the 18th green and the area Is marked.

Forecaddiet
Väylä 10 ja 16, Hole 10 & 16
Merkkiliput punainen (ei varmuutta, että löytyy/ ei voi lyödä) ja vihreä (löytyy/ väylä vapaana).
Red flag (not certain that ball is found / fairway not free) and green (ball is found / fairway free)

Kilpailutoimikunta / Committee
Tuomari / Referee – Nina Katajainen 040 516 2242
Seuran edustaja / Club representant – Mikko Saarikumpu 050 452 4376
Kilpailun johtaja / Tournament Director – Janne Burman +358 50 5270105
Ensiapu / First Aid – Caddiemaster 050 45 25 300

Kilpailussa noudatetaan, rules that apply:
- 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

ADDITIONAL LOCAL RULES
E-TOUR 1 ARCHIPELAGIA GOLF 7-8.6.2021

1. Siirtosääntö / Preferred Lies (Mallipaikallissääntö (MPS) / Model Local Rule (MLR) E-3)
Kun pallo on missä tahansa yleisen pelialueen lyhyeksi leikatulla osalla, pallon saa rangaistuksetta nostaa, korvata
uudella pallolla ja puhdistaa. Ennen pallon nostamista pelaajan pitää merkitä pallon paikka. Pallo pitää nostamisen
jälkeen asettaa enintään 15 cm:n päähän alkuperäisestä sijaintipaikastaan, ei kuitenkaan lähemmäksi reikää, ei
estealueelle, bunkkeriin eikä viheriölle. Pelaaja saa asettaa pallonsa vain kerran ja pallo on asettamisen jälkeen
pelissä (Sääntö 14.4). Mikäli pallo ei pysy asettamiskohdassa paikallaan, pallo asetetaan uudestaan ilman rangaistusta
(Sääntö 14.2). Jos asettamisen jälkeen paikalleen jäänyt pallo myöhemmin liikkuu, pelaaja ei saa rangaistusta ja pallo
pelataan uudesta sijaintikohdastaan, ellei jokin muu sääntö määrää toisin.
A ball lying on any area cut to fairway height or less may be lifted, without penalty, replaced and cleaned. Before
lifting the ball, the player must mark its position. Having lifted the ball, he must place it on a spot within 15 cm of and
not nearer the hole than where it originally lay, that is not in a penalty area, bunker or on a putting green. A player
may place his ball only once and it is in play when it has been placed (Rule 14.4). If the ball fails to come rest on the
spot on which it is placed, Rule 14.2 applies. If the ball it is placed and it subsequently moves, there is no penalty and
the ball must be played as it lies, unless any other rule apply.
2. Kaikki kentällä olevat tiet ja polut ovat kiinteitä haittoja, joista saa vapautua Säännön 16.1 nojalla.
3. Jos tiedetään tai on käytännössä varmaa, että pelaajan pallo on osunut sähköjohtoon tai
pylvääseen, tukivaijereihin tai sähköpylvääseen kuuluvaan osaa, lyöntiä ei lasketa . Pelaajan
tulee uusia lyönti ilman rangaistusta siitä paikasta mistä
edellinen lyönti suoritettiin(ks.Säännöstä14.6kuinkatoimia).
Rangaistus pallon pelaamisesta väärästä paikasta rikkoen paikallissääntöä: Yleinen rangaistus
Säännön 14.7a nojalla.”

Rangaistus paikallissäännön rikkomisesta, on yleinen rangaistus, ellei toisin ole mainittu. / Penalty for
breach of a local rule unless otherwise noted is general penalty.

