KILPAILUMÄÄRÄYKSET
Fujitsu Finnish Junior Tour Lyöntipeli SM - 18v & 21v - Lakeside Golf, Pirunpelto 30.6-2.7.2021
Sarjat ja Pelimuoto
Pojat 18
Tytöt 18
Pojat 21
Tytöt 21

Lyöntipeli
Lyöntipeli
Lyöntipeli
Lyöntipeli

tii valkoinen
tii sininen
tii valkoinen
tii sininen

Cut
Toisen kilpailupäivän jälkeen (36r) suoritetaan Cut, jonka jälkeen P18 sarjassa jatkaa 24, P21 sarjassa 24,
T18 sarjassa 10 ja T21 sarjassa 10 parasta pelaajaa. Jatkoon pääsevät myös cutin selvittäneiden kanssa
tasatuloksessa olevat kilpailijat.
Tasatulokset
Voittaja kaikissa sarjoissa ratkaistaan ”sudden death”-uusinnalla. Uusintaväylänä käytetään väylää 18.
Muut tasatulokset ratkaistaan matemaattisesti viimeisten 36, 18, 9, 6, 3 ja 1 reiän tai sen jälkeen arvonnan
mukaan.
Pelinopeus
Kierrokseen käytettävä maksimiaika on 4 h 30 min.
Caddierajoitus
Caddien käyttö EI OLE sallittua. Rangaistus tämän kilpailumääräyksen rikkomisesta on 2 lyöntiä kullekin
väylälle, jolla rikkomus on tapahtunut. Maksimirangaistus rikkeestä on 4 lyöntiä. Toistuvasta
caddierajoituksen rikkomisesta rangaistuksena on kilpailusta sulkeminen.
Tuloskortit
Kilpailussa on käytössä digitaalinen tulostensyöttö Golfboxin (s.golfbox.dk). 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 suositellaan ottamaan mukaan startterilta
tuloskortti omien tulosten vahvistamisen helpottamiseksi. Pelaajan tulee vahvistaa digitaalinen tuloskortti
Säännön 3.3b mukaisesti, kilpailutoimikunnan osoittamalle ”scoring arealle”. Tuloskortti tulkitaan
palautetuksi, kun pelaaja on poistunut ”scoring arealta”. Scoring Area on klubitalolla.
Forecaddiet
Forecaddiet väylillä 1, 6, 10, 14, 17. HUOM! Auttakaa forecaddejä näyttämällä mihin suuntaan lyönti lähtee.

Palkintojen jako
Sarjojen 3 parasta palkitaan mitalein. Tavarapalkinnot Golfliiton suositusten mukaan sarjan
osallistujamäärien mukaan. Palkinnot jaetaan viimeisenä kisapäivänä tulosten selvittyä.
Caddiemaster, ravintola ja range aukeavat:
keskiviikkona klo 06:30 sekä torstaina ja perjantaina klo 07:00
Kilpailutoimikunta
Tuomarit - Thomas Ferm +358 50 422 3052, Mikko Urrila +358 45 674 4117
Esko Heikkinen +358 400 264 196, Pauli Räihä +358 400 925 461
Harri Waltari +358 40 755 4427
Seuranedustaja - Johanna Mäkelä +358 40 596 3123
Kilpailunjohtaja - Janne Burman +358 50 527 0105
Ensiapu/lääkäri - Seuran toimisto: +358 3 5129 500
Yleinen hätänumero: 112

KILPAILUN PAIKALLISSÄÄNNÖT
Kilpailussa noudatetaan:
- R&A:n golfsääntöjä 2019- R&A Official Guide to the Rules of Golf 2019- SGL kilpailujen kilpailumääräykset ja paikallissäännöt (HardCard, maaliskuu 2021)
- Ja seuraavia paikallissääntöjä
1.

Epänormaalit kenttäolosuhteet (sisältäen kiinteät haitat):
a. Syvät, veden aiheuttamat valumaurat hiekkaesteissä
b. Eläinten jätökset väylämittaan tai lyhyemmäksi leikatuilla, yleisen pelialueen osilla, tai, pelaajan valinnan mukaan
vaihtoehtoisesti irrallisia luonnonhaittoja (vapautuminen Säännön 15.1 mukaisesti)
Vapautuminen Säännön 16.1 mukaisesti.

2.

Pudottamisalue, väylä 12
Jos pallo on estealueella tai tiedetään tai on käytännössä varmaa, että pallo, jota ei ole löydetty on estealueella väylällä 12,
voi pelaaja (a) vapautua estealuesääntöjen mukaisesti (Sääntö 17.1) tai (b) vaihtoehtoisesti pudottaa pallonsa yhden lyönnin
rangaistuksella merkitylle pudottamisalueelle. Pudottamisalue on vapautumisalue Säännön 14.3 mukaisesti.

3.

Kielletyt pelialueet:
Pirunpellot väylillä 10 ja 13
Väylän 10 alussa ja väylän 13 viheriön oikealla puolella olevat, vihrein paaluin rajatut alueet, pirunpellot ovat kiellettyjä
pelialueita. Näiltä alueilta pelaaminen ja pallon hakeminen on ehdottomasti kielletty. Alueen raja määräytyy paalujen
ulkoreunan mukaan.
Alueilta tulee vapautua, mikäli pallo on näillä alueilla tai tiedetään tai on käytännössä varmaa, että pallo, mitä ei ole
löydetty on kyseisellä alueella, tai niissä oleva kasvusto tai eloton aines haittaa pelaajan aiotun lyöntiasennon aluetta
tai aiotun svingin vaatimaa tilaa.
Alueista vapaudutaan rangaistuksetta pudottamalla alkuperäinen tai muu pallo merkitylle pudottamisalueelle.
Pudottamisalue on vapautumisalue Säännön 14.3 mukaisesti.
Poikkeus: Pallon ollessa alueen ulkopuolella, vapautumista ei sallita pelaajan aiotun lyöntiasennon alueen tai svingin
vaatiman tilan osalta, jos (a) pelaaja ei ilmeisesti voi pelata palloaan jonkin muun syyn kuin tässä säännössä mainitun
kielletyn pelialueen vaikutuksen vuoksi tai (b) kielletyn pelialueen vaikutus syntyisi ainoastaan
epätarkoituksenmukaisen lyöntiasennon, svingin tai pelisuunnan vuoksi.

RANGAISTUS PAIKALLISSÄÄNNÖN RIKKOMISESTA
•

Yleinen rangaistus, kaksi lyöntiä

•

Paikallissäännön 3. Kielletyt pelialueet vakava rike: Pelistä sulkeminen

EVAKUOINTISUUNNITELMA
Väylät 1-6: Huoltohalli väylän 1 vieressä
Väylät 7, 8, 10, 11, 17: Rangen Lyöntikatos ja palloautomaatin mökki
Väylät 9 ja 18: Taukokioski Bufferi
Väylät 12-16: Mökki väylän 12 tiiausalueiden vieressä

