YLIMÄÄRÄISET KILPAILUMÄÄRÄYKSET
FUTURE TOUR 2 Etelä-Länsi, Meri-Teijo Golf 17.6.2021
Sarjat

Tasoitusraja

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

Pelimuoto
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
52 /keltainen
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, 2, 6, 7, 8,
9, 1, 2 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
klubirakennuksen alakerrassa, pääsisäänkäynnin 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 10, ja 14

KILPAILUN PAIKALLISSÄÄNNÖT
Kilpailussa noudatetaan:
- R&A:n golfsääntöjä 2019
- SGL kilpailujen kilpailumääräykset ja paikallissäännöt (HardCard)
- Ja seuraavia paikallissääntöjä

1. Kentän ulkoraja on valkoisten tolppien kentän puoleisten reunojen välinen maan tasolla kulkevalla
suora linja. Ulkorajaa merkitseviä tolppia ei saa siirtää eikä niistä voi vapautua.
2. Pelattaessa väylää 10, väylän oikealla puolella oleva alue, joka on merkitty valkoisin tolpin, on
ulkona. Tolpat ovat ulkorajan merkkejä pelattaessa väylää 10, muita väyliä pelattaessa ne ovat kiinteitä
haittoja.
3. Puut, jotka on merkitty oransseilla merkkinauhoilla ovat kiellettyä pelialuetta:
Jos pelaajan pallo on missä tahansa kentällä paitsi estealueella ja pallo koskettaa tällaista puuta tai
tällainen puu haittaa pelaajan lyöntiasentoa tai aiotun svingin vaatimaa tilaa, täytyy pelaajan vapautua
tästä Säännön 16.1f nojalla.
4. Bunkkerissa olevat veden aiheuttamat syvät valumaurat ovat kunnostettavaa aluetta. Pelaaja voi
vapautua näistä Säännön 16.1c mukaisesti.
5. Kiinteästä haitasta saa vapautua Säännön 16 .1 mukaisesti.
Pelaajalla on käytössään myös seuraavat vapautumisvaihtoehdot, kun kiinteät haitat ovat lähellä
viheriötä ja pelaajan pelilinjalla:
Pallon ollessa yleisellä pelialueella, Pelaaja voi vapautua Säännön 16 .1b nojalla kiinteän haitan
ollessa:
Pelilinjalla, ja se on:
» Enintään kahden mailanmitan etäisyydellä viheriöstä, ja
» Enintään kahden mailanmitan etäisyydellä pallosta.
Poikkeus – Vapautumista ei sallita, jos pelilinja ei ole tarkoituksenmukainen. Vapautumista ei
sallita tämän paikallissäännön perusteella, jos pelaaja valitsee pelilinjan, joka on selkeästi
epätarkoituksenmukainen.
6. Kaikki kentällä olevat sorapäällysteiset salaojat, tiet ja polut, vaikka ne eivät olisi päällystettyjä, ovat
kiinteitä haittoja, joista saa vapautua Säännön 16 .1 nojalla. Tiehen katsotaan kuuluvaksi myös kaikki
tien penkereet ja tien rakennetut osat.
7. Kaikki kentällä olevat mittapaalut ovat kiinteitä haittoja, joista vapautuminen ilman rangaistusta on
mahdollista Säännön 16 .1 mukaisesti.

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.
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