KILPAILUMÄÄRÄYKSET
FUTURE TOUR 4 Länsi, Aurinko Golf 4.8.2021

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

Tii

Ikärajat

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

Musta
Musta
Punainen
Punainen
Keltainen
Sininen
Valkoinen

8 – 16
8 – 16
8 – 16
8 – 21
8 – 21
8 – 21
8 – 21

Voittaja ja tasatulokset
Voittaja pistebogey sarjoissa ratkaistaan pienimmän tasoituksen mukaan ja sen jälkeen arvonta.
Voittaja lyöntipeli sarjoissa ratkaistaan ”sudden death”-uusinnalla. Uusintaväylä on B 1.
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, caddiemasterin toimistossa.
Live-scoring toimii niiden pelaajien osalta, jotka käyttävät ryhmässään mobiilituloskorttia.
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 ja lisäksi tavarapalkinnot.
Palkinnot jaetaan heti sarjojen valmistuttua. Palkinnon voi myös noutaa caddiemasterin toimistosta.
Forecaddiet
Forecaddiet pyritään järjestämään väylille 1, 3, 4, 8, 15
Caddiemaster, ravintola ja range aukeavat kello 07.00
Kilpailutoimikunta
Tuomarit – Kari Tuominen 040 571 4527, aamupäivä / Harri Waltari 040 755 4427, iltapäivä
Seuranedustajat - Arttu Pulkkinen 020 7545 901, Heikki Jutila 020 7545 903
Kilpailunjohtaja - Janne Burman +358 50 527 0105
Ensiapu/lääkäri - Seuran toimisto: 020 7545 903 / caddiemaster 0300 45 900
Yleinen hätänumero: 112

KILPAILUN PAIKALLISSÄÄNNÖT
Kilpailussa noudatetaan:
- R&A:n golfsääntöjä 2019
- SGL kilpailujen kilpailumääräykset ja paikallissäännöt (HardCard)
- Ja seuraavia paikallissääntöjä
Väyliä reunustavilla alueilla oleva hake on kentän oleellinen osa. Yksittäiset hakkeen palaset ovat kuitenkin
irrallisia luonnonhaittoja, jotka voi poistaa säännön 15.1 mukaan. Jos pallo liikahtaa hakkeen palasia
siirrettäessä, seuraa yksi rangaistuslyönti ja pallo on asetettava takaisin paikoilleen.
Kiinteät haitat yleisellä pelialueella. Vapautuminen seuraavista kiinteistä haitoista säännön 16.1 mukaan:
•
•
•

•
•
•

Muurahaiskeot.
Väylillä 5 ja 17 olevat sorapäällysteiset ojat.
Väylän 2 viheriön vasemmalla puolella oleva tie. Vapautuminen myös haluttaessa merkitylle Drop
Zonelle. Tiessä on maalilla merkitty raja, jonka mukaan valitaan Drop Zone. Mikäli merkintä on
kulunut, niin valitaan palloa lähinnä olevan Drop Zone. Pallon pitää osua ja jäädä pudotusalueelle.
Väylällä 14 on testauksessa robottiruohonleikkuri. Leikkuri ja latausasema ovat tilapäisiä kiinteitä
haittoja. Haitasta vapautuu rangaistuksetta, myös mikäli haitta on lyöntilinjalla.
Omenapuut
Maasillat kentillä ovat estealueen ulkopuolella. Maasiltojen tiepinta on kiinteä haitta.

Kiinteät haitat lähellä viheriöitä. Kun pallo ja kiinteä haitta ovat väylämittaan tai lyhyemmäksi leikatulla
alueella. 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:
o Enintään kahden mailanmitan etäisyydellä viheriöstä ja enintään kahden mailanmitan
etäisyydellä pallosta.

Poikkeus – Vapautumista ei sallita, jos pelilinja selkeästi ei ole tarkoituksenmukainen.
Kunnostettavat alueet on merkitty joko sinivalkoisella paalulla ja /valkoisella maalilla, jolloin alueella
pelaaminen on kielletty, tai sinisellä paalulla, jolloin alueelta voi vapautua. Molemmissa tapauksissa
vapautuminen säännön 16.1 mukaan.
Väylillä 12 ja 13 olevaan sähköjohtoon (pois lukien pylväät ja tukirakenteet) osuttaessa lyönti pitää uusia
rangaistuksetta.
Pelastussuunnitelman mukainen kokoontumispaikka on Aurinko Golfin parkkipaikka, mikäli sinne on
mahdollista kokoontua. Ulkona siirrytään kokoontumispaikalle siten, että ammattiauttajilla on esteetön pääsy
kohteeseen.

Kilpailutoimikunta
Tuomarit
Kilpailun johtaja
Seuran edustajat

Kari Tuominen
Harri Waltari
Janne Burman, Golfliitto
Arttu Pulkkinen
Heikki Jutila

040 571 4527
040 755 4427
050 527 0105
020 7545 901
020 7545 903

