KILPAILUMÄÄRÄYKSET
Future Tour Finaali, Porin Golfkerho, 18. - 19.9.2021
Sarjat ja Pelimuoto
POJAT Elite
TYTÖT Elite
POJAT CHALLENGE
TYTÖT CHALLENGE
POJAT Red
EASY18
EASY9

18 + 18 R
18 + 18 R
18 + 18 R
18 + 18 R
18 + 18 R
18 + 18 R
9 +9 R

LYÖNTIPELI
LYÖNTIPELI
LYÖNTIPELI
LYÖNTIPELI
LYÖNTIPELI
PISTEBOGEY
PISTEBOGEY

Valkoinen
Sininen
Keltainen
Punainen
Punainen
Easy tee
Easy tee

Tasatulokset
Voittaja ratkaistaan lyöntipelisarjoissa ”sudden death”-uusinnalla. Uusintaväylä on 18. Muut tasatulokset
lyöntipelisarjoissa ja easy-sarjat ratkaistaan matemaattisesti viimeisten 18, 9, 6, 3 ja 1 reiän tai sen jälkeen arvonnan
mukaan.
Caddierajoitus
Golfliiton kilpailuissa on caddiekielto. Mallipaikallissääntö H-1.1 on voimassa.
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. Scoring area on klubin terassin lasitetulla alueella.
Pelaajan tulee palauttaa tuloskortti Säännön 3.3b mukaisesti, kilpailutoimikunnan osoittamalle ”scoring arealle”.
Tuloskortti tulkitaan palautetuksi, kun pelaaja on poistunut ”scoring arealta.
Palkintojen jakotilaisuus pidetään sunnuntaina sarjojen päätyttyä. Kilpailussa palkitaan sarjojen kolme parasta
mitaleilla (vast) ja kaikissa sarjoissa palkitaan osallistujamäärään perustuen 1-5 pelaajaa.

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

Juha Santala
Pasi Kuhalainen
Joni Nummelin
caddiemaster

040 736 5136
040 823 8781
050 525 3571

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. 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, 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 asettaa pallonsa ja
toimittava pallon takaisin asettamisessa säännöissä 14.2b ja 14.2e olevien toimintatapojen mukaisesti.

2. Epänormaalit kenttäolosuhteet (mukaan lukien kiinteät haitat) (sääntö 16)
a) Kunnostettavat alueet
(1) Valkoisella tai sinisellä maalilla tai sinisillä tolpilla ympäröidyt alueet
(2) Sinivalkoisilla tolpilla ympäröidyt alueet, joista pelaaminen on kielletty
(3) Tuomarin epänormaaleiksi katsomat vahingoittuneet alueet (esim. työkoneiden, sateen tai kastelun
aiheuttamat vahingot)
(4) Sorapäällysteiset pintasalaojat
(5) Siirtonurmensaumat (Mallipaikallissääntö F-7 on voimassa)
(6) Maalatut etäisyysmerkinnät viheriöllä tai yleisen pelialueen väylämittaan tai lyhyemmäksi leikatuilla
alueilla. Haittaamiseksi ei katsota sitä, kun maalatut merkinnät häiritsevät vain pelaajan lyöntiasentoa

b) Kiinteät haitat
(1) Kiinteä haitta ja siihen valkoisella maalilla yhdistetty alue katsotaan yhdeksi epänormaaliksi
kenttäolosuhteeksi.
(2) Kiinteä haitta ja sen sisällä olevat istutukset katsotaan yhdeksi epänormaaliksi kenttäolosuhteeksi.
(3) Soralla tai hakkeella päällystetyt tiet ja polut. Yksittäiset kivet ja hakepalat ovat irrallisia luonnonhaittoja.
(4) Bunkkerissa olevat väliaikaiset reunojen tukirakenteet (vapautuminen säännön 16.1c mukaisesti)
3. Olennaiset rakenteet

Olennaisia rakenteita, joista ei voi vapautua ilman rangaistusta, ovat:
a) Nauhat, verkot tai muut puiden ympärille kiedotut materiaalit (esim. jänis- ja myyräsuojat)
b) Estealueilla olevat muurit, seinämät ja paalutukset
4. Pallo osuu sähköjohtoon

Pallon osuessa ilmassa kulkevaan sähköjohtoon, lyöntiä ei lasketa. Pelaajan tulee uusia lyönti ilman rangaistusta
siitä paikasta mistä edellinen lyönti suoritettiin.
Rangaistus pallon pelaamisesta väärästä paikasta rikkoen paikallissääntöä: Yleinen rangaistus (2 lyöntiä)

