KILPAILUMÄÄRÄYKSET
FUTURE TOUR 5 lauantai 28.8.2021 Hirvihaaara Golf Mäntsälä
Sarjat

Tasoitusraja

Pelimuoto

Tii

Ikärajat

Easy 9
Easy 18
Red
Tytöt Challenge
Pojat Challenge
Tytöt Elite
Pojat Elite

54-18,5
54-18,5
Max 36
Max 36
Max 36
Max 20
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

Easy
Easy
49
49
54
49
59

8-16
8-16
8-16 (pojat)
8-21
8-21
8-21
8-21

Tasatulokset
Tasatulokset ratkaistaan matemaattisesti viimeisten 18, 9, 6, 3 ja 1 reiän tai arvonnan mukaan.
Voittaja ratkaistaan uusinnalla väylillä 18. Easy -sarjoissa pienin tasoitus ratkaisee.

Palkintojenjako
Palkinnot jaetaan kunkin sarjan valmistuttua. Palkitaan 1 / alkava 10 sarjoittain Golfliiton
palkitsemisohjeen mukaisesti.
Caddierajoitus
Caddien käyttö ei sallittu 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.
Live-scoring
Pelaajat syöttävät tulokset kilpailumääräysten mukaisesti, Easy -sarja täyttää tuloskortin.
Mittamerkinnät väylillä
Mitat greenin keskelle.
Forecaddie
Väylällä 7. Merkkiliput punainen (ei varmuutta, että löytyy/ ei voi lyödä) ja vihreä (löytyy/ väylä vapaana).

Kilpailutoimikunta
Kilpailun johtaja
Tuomari
Jäsen

Matti Huomanen
Tero Koreemäki
Ismo Piira

040-730 7008
040-590 3579
0400-556 578

Caddiemaster, ravintola ja range aukeavat klo 07.00
Ravintola on auki ja toiminta voimassa olevien Coronaohjeistuksien mukaisesti.
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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
1. Kiinteiksi haitoiksi on määritelty:
– kulkua ohjaavat ketjut, narut, tolpat ja opastetaulut;
oranssit par3-kentän tiimerkit sekä soittokellotelineet.
-istutettujen puiden tuet
– maakaasulinjan merkkitolpat
– kaikki mittamerkit kentällä
2. Kunnostettavat alueet on merkitty sinisin tai sinivalkoisin tolpin taikka valkoisella maalilla.
Sinivalkoisin tolpin merkitty alue on kiellettyä pelialuetta.
3. Kentällä olevat muurahaiskeot ovat kiellettyä pelialuetta, joita käsitellään epänormaaleina
kenttäolosuhteina.
4. Pelatessa väylää 1, väylän oikealla puolella oleva alue, joka on merkitty valkoisin paaluin, on
ulkona. Tolpat ovat ulkorajan merkkejä pelattaessa väylää 1. Muita väyliä pelattaessa ne ovat
kiinteitä haittoja.
5. Jos tiedetään tai on käytännössä varmaa, että pelaajan pallo on osunut ilmassa olevaan
sähköjohtoon pelatessa väylää 12, lyöntiä ei lasketa. Pelaajan tulee uusia lyönti ilman rangaistusta
siitä paikasta mistä edellinen lyönti suoritettiin.
6. Pelattaessa väylää 18, väylän vasemmalla puolella oleva alue, joka on merkitty valkoisin tolpin,
on ulkona. Tolpat ovat ulkorajan merkkejä pelattaessa väylää 18. Muita väyliä pelattaessa ne ovat
kiinteitä haittoja.
7. Pelaajan pallon ollessa tai koskiessa siirtonurmen saumaa tai sauman haitatessa pelaajan aiotun
svingin vaatimaa tilaa: (a) Pallon ollessa yleisellä pelialueella. Pelaaja voi vapautua säännön 16.1B
mukaisesti. (a) Pallon ollessa viheriöllä. Pelaaja voi vapautua säännön 16.1d mukaisesti. Mutta
haittaamista ei ole, jos sauma haittaa ainoastaan pelaajan lyöntiasentoa. Vapauduttaessa kaikkia
siirtonurmialueella olevia saumoja käsitellään yhtenä ja samana saumana. Mikäli jokin sauma
edelleen haittaa, kun pelaaja on pudottanut pallon, pelaajan täytyy jatkaa säännön 14.3c(2)
mukaisesti, vaikka pallo olisi yhden mailanmitan sisällä vertailupisteestä.
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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