FUJITSU FINNISH JUNIOR TOUR, KURK GOLF 4.-5.9.2021
Pelimuoto ja sarjat:
-

Kilpailu pelataan kaikissa sarjoissa 54 reiän tasoituksettomana lyöntipelikilpailuna,
kahtena peräkkäisenä päivänä. Lähdöt tiit 1 ja 10. Kilpailussa ei ole Cuttia.
POJAT: 18+18+18 reikää
TYTÖT: 18+18+18 reikää

Lyöntipeli
Lyöntipeli

Tii (Valkoinen)
Tii (Sininen)

Tulosten syöttö ja tuloskortin palauttaminen
Kilpailun tulosten syöttö tapahtuu GolfBoxin kautta. Startteri jakaa pelaajille tuloskortit.
Fujitsu Finnish Junior Tourilla on käytössä Golfboxin Player Scoring. Ilmoittautumalla
kilpailuun pelaaja valmistautuu ylläpitämään peliryhmänsä livetuloksia kierroksen aikana.
Mikäli peliryhmästä ei löydy vapaaehtoista, livetulosten päivittämisvastuu määräytyy
lähtölistan lähtöjärjestyksen mukaan ryhmän ensimmäiselle pelaajalle väylien 1-6 ajalle,
ryhmän toiselle pelaajalle väylien 7-12 ajalle ja ryhmän kolmannelle pelaajalle väylien 1318 ajalle.
Pelaajan tulee palauttaa tuloskortti säännön 3.3b mukaan, kilpailutoimikunnan osoittamalle
”scoring arealle”.
Tuloskortti tulkitaan palautetuksi, kun pelaaja on poistunut ”scoring arealta”. Scoring Area
sijaitsee rangen vieressä olevassa toimistorakennuksessa johon on erilliset opasteet.
Tasatulokset:
-

Voittaja kummassakin sarjassa ratkaistaan ”sudden death”- uusinnalla.
Uusintaväylä on vaylä nro. 10. Muut tasatulokset ratkaistaan matemaattisesti
viimeisten 36,18,9,6,3 ja 1 reiän tai sen jälkeen arvonnan mukaan.

Caddierajoitus:
-

Caddien käyttö on kielletty kaikissa sarjoissa.
(Mallipaikallissääntö H1.1 on voimassa)

Forecaddiet:
-

Ovat väylillä 4 & 9

Maksimipeliaika:
-

On 4h 30min.

Palkinnot:
-

Kunkin sarjan kolme parasta palkitaan. Palkintoina annetaan pokaalit sekä
amatöörisäännön mukaisesti tuotepalkintoja.

Evakuointi ja ensiapupisteet:
-

Ensiapupiste löytyy klubitalolta, sekä ensiaputaitoinen henkilökunta kiertää kentällä
kilpailun aikana

Kilpailualueen pysköinti:
-

Kilpailijoille on varattu oma pysäköintialue, johon erillinen opastus

Ravintolapalvelut:
-

-

Klubiravintola on auki lauantaina 4.9. ja sunnuntaina 5.9. klo.07.00-20.00
Maksuvälineenä ensisijaisesti korttimaksu tai Mobilepay. Tarvittaessa laskutus on
mahdollista, jolloin kilpailijalla pitää olla laskutuslupa omalta seuraltaan, sekä
kilpailijan tulee antaa viimeistään kilpailupaikalle saavuttaessa seuran
laskutustiedot.
Klubirakennuksen sisällä saa olla maksimissaan 30 henkilöä (Covid-19)
Kilpailijoille on tarjolla lounas buffet molempina kilpailupäivinä klo 11-16

Kilpailussa noudatetaan:
-

R&A:n Golfsääntöjä 2019R&A Official Guide to the rules of Golf 2019SGL kilpailumääräyksiä ja paikallistsääntöjä (HardCard)
Sekä kilpailukohtaisia paikallissääntöjä. Nämä säännöt korvaavat kaikki kentän
omat paikallissäännöt.!

Rangaistus paikallissäännön rikkomisesta on kaksi lyöntiä.
KILPAILUTOIMIKUNTA:
Päätuomari

Pasi Kuhalainen

p. 040-823 8781

Kilpailunjohtaja

LA Samu Sylvander/

p. 0407023272

SU Pasi Pajunen

p. 0400-345253

ScoringArea

Johan Stenlund

p. 040-5502454

Ensiapu

Joanna Brandt

p. 040-9347655

Toimisto

Erja Heinämäki Salonaho

p. 040-5087486

