YLIMÄÄRÄISET KILPAILUMÄÄRÄYKSET
Future Tour 5, Harjattula Golf&Country Club, 29.8.2021
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Tasatulokset
Voittaja ratkaistaan lyöntipelisarjoissa ”sudden death”-uusinnalla. Uusintaväylät ovat 17, 18, 17 jne. Muut
tasatulokset ratkaistaan matemaattisesti viimeisten 18, 9, 6, 3 ja 1 reiän tai sen jälkeen arvonnan mukaan.
Caddierajoitus
Golfliiton kilpailuissa on caddiekielto.
Tuloskortit
Tulokset merkitään tuloskorttiin, jonka saa ilmoittautumisen yhteydessä. Lyöntipelisarjoissa käytetään lisäksi
sähköistä tulospalvelua (s.golfbox.dk)., johon ohjeet lähetetään sähköpostitse. Koodin saa myös kilpailun startterilta.
Tulosten tarkistus tehdään Scoring Arealla.
Pelaajan tulee palauttaa tuloskortti Säännön 3.3b mukaisesti, kilpailutoimikunnan osoittamalle ”scoring arealle”.
Tuloskortti tulkitaan palautetuksi, kun pelaaja on poistunut ”scoring arealta”. Scoring Area on
toimistorakennuksessa.
Palkintojen jakotilaisuus pidetään heti sarjojen päätyttyä. Kilpailussa palkitaan sarjojen kolme parasta mitaleilla
(vast) ja kaikissa sarjoissa palkitaan osallistujamäärään perustuen 1-5 pelaajaa.
Forecaddiet
Forecaddiet väylillä 2 ja 15. HUOM! Auttakaa forecaddejä näyttämällä mihin suuntaan lyönti lähtee.

Caddiemaster, ravintola ja range aukeavat klo 07:00
Kilpailutoimikunta / Committee
Tuomari
Seuran edustaja
Kilpailun johtaja
Ensiapu

Hannu-Pekka Ihatsu
Juha Laukkanen
Juha Santala
caddiemaster

050 1375
040 754 5106
040 736 5136
040 587 6523

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)
- Ja seuraavia paikallissääntöjä
1. Kiinteät haitat
Kastelulaitteen kannet, polut ja tiet ovat kiinteitä haittoja. Pelaaja voi vapautua kiinteästä haitasta säännön 16-1
mukaisesti.
Pelaajalla on myös lisävaihtoehdot vapautumiseen, mikäli kastelulaitteen kannet ovat lähellä puttiviheriötä ja ovat
pelilinjalla.
Pallo yleisellä alueella. Pelaaja voi vapautua säännön 16-1 mukaisesti, jos kastelulaitteen kannet ovat
-

enintään kahden mailanmitan päässä viheriön reunasta ja
enintään kahden mailanmitan päässä pallosta

Poikkeus: Vapautusta ei saa, mikäli pelaaja valitsee epätarkoituksenmukaisen pelilinjan.
Mittapaalut kentällä
Mittapaalut, joista mitattu matka on viheriön keskelle, ovat kiinteitä haittoja. Paalun poistaminen on kielletty.
Vapautuminen rangaistuksetta säännön 16.1 mukaisesti.
Sähköjohdot kentällä
Jos tiedetään tai on käytännössä varmaa, että pelaajan pallo on osunut sähköjohtoon, pylvääseen, tukivaijereihin tai
sähköpylvääseen kuuluvaan osaan, lyöntiä ei lasketa. Pelaajan tulee uusia lyönti ilman rangaistusta paikasta, mistä
edellinen lyönti suoritettiin (sääntö 14.6). Em. laitteet ja rakenteet ovat kiinteitä haittoja. Vapautuminen rangaistuksetta
(sääntö 16.1).
Päällystetyt tiet
Yleisellä pelialueella olevat päällystetyt tiet (hiekka tai asfaltti) ovat kiinteitä haittoja. Vapautuminen rangaistuksetta
(sääntö 16.1).
Väylät 15/16
Alueella olevat pumppaamokoppi ja kaivorakennelma ovat kiinteitä haittoja. Vapautuminen rangaistuksetta (sääntö 16.1).

2. KUNNOSTETTAVA ALUE
Kentällä olevat alueet, jotka liittyvät kentän kastelujärjestelmäremonttiin ovat kunnostettavia alueita, joista voi
vapautua säännön 16.1 mukaisesti.
3. SIIRTOSÄÄNTÖ
Pelaajan pallon ollessa väyläkorkeuteen tai lyhyemmäksi leikatulla yleisellä pelialueella, voi pelaaja nostaa pallon,
puhdistaa ja asettaa sen korkeintaan mailanmitan päähän takaisin ilman rangaistusta. Pelaajan täytyy merkitä pallon
paikka ennen sen nostamista (sääntö 14.1).
Rangaistus paikallissäännön rikkomisesta, ellei toisin ole mainittu, on yleinen rangaistus.

