KILPAILUMÄÄRÄYKSET JA PAIKALLISSÄÄNNÖT
FUJITSU FINNISH JUNIOR FINAALI
Lahden Golf 18. - 19.9.2021
Kilpailuissa noudatetaan seuraavia sääntöjä:
1. Rules of Golf as approved by the R&A
2. Official Guide to the Rules of Golf as approved by the R&A
3. Suomen Golfliiton kilpailujen kilpailumääräykset ja paikallissäännöt (hard card)
Lisäksi kilpailussa noudatetaan kilpailukohtaisia kilpailumääräyksiä sekä paikallissääntöjä.
Osallistumisoikeus
FJAR 11.9.2021 tilanteen mukaisesti.
- 36 parasta poikaa
- 12 parasta tyttöä
Mikäli edellä mainitun rankingin sisällä oleva pelaaja ei ilmoittaudu kilpailuun ilmoittautumisajan
sulkeutumiseen mennessä, paikka siirtyy rankingissa seuraavalle.
Sarjat
Pojat 36 pelaajaa SCR lyöntipeli 18+18+18 58 / Valkoinen tee
Tytöt 12 pelaajaa SCR lyöntipeli 18+18+18 51 / Sininen tee
Kilpailukierroksen tavoiteaika on 4h 25min
Tulosten kirjaus ja tuloskortit
Kilpailussa käytetään Golfboxin "Player Scoringia", osoitteessa s.golfbox.dk. Tulostensyöttökoodi
lähetetään pelaajan sähköpostiin, tarvittaessa sen saa startterilta. Pelaajien tulee kirjata tuloksiaan
sekä nettiin Golfboxin kautta (yksi pelaaja voi kirjata koko ryhmän tulokset) että tuloskorttiin.
Pelaajan tulee palauttaa tuloskortti "scoring arealle". Tuloskortti tulkitaan palautetuksi, kun
pelaaja on poistunut "scoring arealta". "Scoring area" sijaitsee golfautojen autotallissa klubitalon
välittömässä läheisyydessä.
Voittaja ja tasatulokset
Tasatuloksen sattuessa voittaja ratkaistaan uusimalla (väylillä 1 ja 9 niin monta kertaa tässä
järjestyksessä, kunnes ratkaisu syntyy. Muut tasatulokset ratkaistaan matemaattisesti viimeisten
36, 18, 9, 6, 3 ja 1 reiän tai sen jälkeen arvonnan mukaan.
Palkintojen jako
Palkintojen jako klubitalon puttiviheriön läheisyydessä heti sarjojen valmistuttua. 3 parasta
kummassakin sarjassa palkitaan pokaalein ja pojissa 5 parasta ja tytöissä 3 parasta
tavarapalkinnoin.
Kilpailutoimikunta
Kilpailunjohtaja:
Tuomari:
Seuran edustaja:

Janne Burman
Ulla-Maija Reinikainen
Mikko Lehtovuori

p. 050 527 0105
p. 040 591 6591
p. 044 318 0293

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)
https://golf.fi/wp-content/uploads/2021/04/HardCard2021-A4.pdf
- ja seuraavia paikallissääntöjä
1.Siirtosääntö
Pelaajan pallon ollessa yleisen pelialueen osalla, joka on leikattu väyläkorkeuteen tai
lyhyemmäksi, voi pelaaja vapautua ilman rangaistusta yhden kerran asettamalla alkuperäisen
tai muun pallon seuraavanlaiselle vapautumisalueelle:
• Vertailupiste: Alkuperäisen pallon paikka.
• Vertailupisteestä mitattu vapautumisalueen koko: 15 cm vertailupisteestä, mutta
seuraavin rajoituksin:
• Vapautumisalueen sijainnin rajoitukset:
Ei saa olla lähempänä reikää kuin vertailupiste, ja täytyy olla yleisellä pelialueella.
Toimiessaan tämän paikallissäännön mukaisesti pelaajan on valittava paikka, johon hän
asettaa pallonsa ja toimittava pallon takaisin asettamisessa Säännöissä 14.2b (2) ja 14.2e
olevien toimintatapojen mukaisesti.
1. Kiinteitä haittoja (sääntö 16.1)
a) Kaikki yleisellä pelialueella olevat päällystetyt (myös hiekka- ja sorapäällysteiset) tiet ja
polut ovat kiinteitä haittoja. Päällystämättömät tiet ja polut ovat kentän olennaisia rakenteita.
b) Kaikki mittamerkit kentällä. Merkin poistaminen on kielletty.
c) Mestarin 1. greenin takana oleva aita. Ylimääräisenä vaihtoehtona pelaaja voi vapautua
pudottaa alkuperäisen tai muun pallon pudottamisalueelle (DZ), joka sijaitsee aidan
vasemmalla puolella. Pudottamisalue on vapautumisalue Säännön 14.3 mukaisesti.
d) Mestarin 2. greenin takana oleva aita. Ylimääräisenä vaihtoehtona pelaaja voi vapautua
pudottaa alkuperäisen tai muun pallon pudottamisalueelle (DZ), joka sijaitsee aidan oikealla
puolella. Pudottamisalue on vapautumisalue Säännön 14.3 mukaisesti.
2. Kunnostettavat alueet (sääntö 16.1)
a) Kentällä olevat isot tai kovat muurahaispesät ovat pelaajan valinnan mukaan joko irrallisia
luonnon haittoja, jotka voi poistaa Säännön 15.1 nojalla, tai kunnostettavia alueita, joista saa
vapautua Säännön 16.1 nojalla.
d) Yleisellä pelialueella ja bunkkereissa olevat syvät veden valumaurat.
e) Syvät työkoneiden renkaan jäljet
3. Kentän olennaiset rakenteet
Mestarin väylä 9: väylän ja retkeilytien välissä oleva vanha rakennuksen perusta.
4. Kielletty pelialue
Alue, joka sijaitsee väylien 9 ja 10 välissä ja on merkitty sinivalkoisin tolpin, on kielletty
pelialue, jota käsitellään epänormaalina kenttäolosuhteena. Kielletyn pelialueen haittaamisesta
täytyy vapautua ilman rangaistusta säännön 16.1f mukaisesti.
5. Tilapäinen kiinteä haitta
Kentällä olevat mainoskyltit ja beach flagit sekä teltta 1. tiillä. Vapautuminen
mallipaikallissäännön F-23 mukaisesti. Soita tuomari paikalle.
HIDAS PELAAMINEN VAIKUTTAA KAIKKIEN VIIHTYVYYTEEN JA TURVALLISUUTEEN.
KENTÄN SUOSITUSPELIAIKA ON max. 4h25min

Rangaistus paikallissäännön rikkomisesta: Yleinen rangaistus, kaksi lyöntiä
Sääntöasioissa teitä auttaa Ulla-Maija Reinikainen +358 40 591 6591

