JUNIOREIDEN JOUKKUE-SM KARSINTAKILPAILUN
YLEISET KILPAILUMÄÄRÄYKSET JA SÄÄNNÖT 2022
1. Säännöt
Osakilpailuissa noudatetaan Suomen Golfliiton julkaisemia Golfin sääntöjä (voimassa 1. tammikuuta 2019 alkaen). Mahdolliset epäselvyydet
säännöistä ratkaistaan kulloinkin voimassa olevan englanninkielisen R&A Rules Limited julkaisemien Rules of Golf ja Official Guide to the Rules
of Golf -teosten pohjalta. Lisäksi osakilpailuissa noudatetaan kilpailukohtaisia kilpailumääräyksiä sekä paikallissääntöjä, mahdolliset lisäykset
julkaistaan viimeistään ensimmäisen kilpailupäivän aamuna. Kilpailumääräykset ja paikallissäännöt jaetaan pelaajille starttereiden toimesta
sekä laitetaan esille klubin ilmoitustaululle.

Osallistumisoikeus
Kilpailuun voivat osallistua Suomen Golfliiton jäsenseurat yhdellä joukkueella. Joukkue koostuu 1-3 pojasta ja 1-3 tytöstä, kuitenkin siten, että
maksimikoko on viisi (5) pelaajaa. Päivittäin joukkueessa pelaa neljä pelaajaa, jotka joukkueen kapteeni nimeää ja sijoittaa pelijärjestykseen.
Päivittäin joukkueeseen tulee kuitenkin kuulua vähintään yksi tyttö ja poika. Pelaajien tulee olla vuonna 2001– 2014 syntyneitä. Joukkueiden
maksimimäärä kussakin karsintakilpailussa on 20. Joukkueiden lisäksi kilpailuun voi ilmoittautua yksittäisenä pelaajana siten, että kilpailun
pelaajien maksimimäärä on 135 pelaajaa. Ensisijainen osallistumisoikeus on aina joukkueilla, jonka jälkeen osallistumisoikeus määräytyy
tasoitusjärjestyksessä.
2.

3. Ilmoittautuminen
Jokaisen pelaajan ilmoittautuminen tulee tehdä Golfbox-ohjelmiston kautta pelaajan henkilökohtaisella Golfbox-ID:llä. Ilmoittautuminen tulee
olla tehtynä ennen ilmoittautumisajan sulkeutumista. Seuran tulee ilmoittaa joukkueessa pelaavat pelaajat kilpailun johtajalle viimeistään
seuraavana päivänä ilmoittautumisajan sulkeutumisen jälkeen, jonka jälkeen joukkueet luodaan järjestelmään. Jälki-ilmoittautumisia otetaan
vastaan, mikäli lähtölistaa ei ole julkaistu ja kilpailu ei ole täynnä. Lähtölistat julkaistaan n. 3 päivää ennen kilpailun alkua.
HUOM! Pelaaja on aina itse vastuussa ilmoittautumisestaan. Tarkista, että ilmoittautumisesi on onnistunut ja jos siinä
ilmenee ongelmia, ole yhteydessä Suomen Golfliiton yhteyshenkilöön ennen ilmoittautumisajan sulkeutumista.

4. Osallistumismaksu

Osallistumismaksu on 300 euroa / joukkue ja se on maksettava järjestävän seuran caddiemasterille ennen ensimmäiselle kierrokselle lähtöä.
Ilman joukkuetta ilmoittautuvan pelaajan osallistumismaksu on 80e /pelaaja.
5. Kapteeni
Joukkueelle tulee nimetä kapteeni. Kapteenia voi vaihtaa kilpailun aikana, mutta vain yksi henkilö voi toimia kapteenina kerrallaan. Kapteenina
toimivan henkilön tulee käyttää kapteenin tunnusta toimiessaan kapteenina.

•

Kapteeni voi antaa neuvoja joukkueensa jäsenille kierroksen aikana

•

Kapteeni ei saa mennä viheriöille

• Golfauton käyttö on kielletty
Rangaistus tämän kilpailumääräyksen rikkomisesta:
1. rikkomus: 2 lyöntiä
2. rikkomus: 2 lyöntiä
3. rikkomus: pelistä sulkeminen

6. Pelimuoto ja tiit
Kilpailussa pelataan kahden päivän aikana 36 reiän lyöntipelikarsinta valkoisilta ja sinisiltä tiiltä, jonka jälkeen kaikista karsintakilpailuista
yhteensä 12 joukkuetta etenevät Junioreiden joukkue-SM -kilpailuun, joka pelataan heinäkuussa 2022. Joukkueen tuloksen muodostaa
kierroksittain kolmen parhaan pelaajan yhteistulos, joista vähintään yhden on oltava tytön/pojan. Kunkin karsintakilpailun jatkoon menevien
joukkueiden määrä on suhteessa osallistuvien joukkueiden kokonaismäärään.

Joukkueiden karsintakilpailun lisäksi kilpailussa pelataan Finnish Junior Amateur Rankingin pisteistä FJT-Challenge -jakauman mukaisesti, niin
että pisteet jaetaan kaksinkertaisina. Jokainen kilpailuun osallistuva pelaaja on mukana henkilökohtaisessa 36r. lyöntipelisarjassa. Näin ollen
myös varapelaaja voi pelata henkilökohtaisen 36r. kilpailun.
7. Tasatulokset
Tasatulokset lyöntipelikarsinnassa joukkueiden kesken: Joukkueen päätyessä tasatulokseen lyöntipelikarsintaosuudella, sijoitus ratkaistaan
joukkueen parhaan poisjätetyn tuloksen perusteella. Mikäli tilanne tämänkin jälkeen on tasan, valitsevat kapteenit joukkueistaan yhden
pelaajan, jotka ratkaisevat ottelun voittajan reikä kerrallaan niin pitkään, kunnes ratkaisu syntyy.

8. Peruutukset
Ennen ilmoittautumisen sulkeutumista pelaaja tai joukkue voi peruuttaa ilmoittautumisensa Golfbox-ohjelmistossa.
Ilmoittautumisen sulkeutumisen jälkeen pelaajalla tai joukkueella on oikeus peruuttaa osallistumisensa kilpailuun sairauden tai
loukkaantumisen vuoksi. Tässä tapauksessa on toimitettava kilpailun johtajalle lääkärintodistus 3 vuorokauden kuluessa kilpailun
alkamisesta. Tämä poistaa kilpailumaksun laskutusoikeuden järjestävältä seuralta. Lääkärintodistus tuhotaan välittömästi asian
käsittelyn jälkeen. Jos pelaaja tai joukkue on ilmoittautunut kilpailuun, ei ilmoita peruutuksesta kilpailun johtajalle tai jää
saapumatta kilpailupaikalle, tästä voidaan langettaa yhden kilpailun kilpailukielto Suomen Golfliiton kilpailuihin. Kilpailukiellosta
päättää kyseisen kilpailun kilpailunjohtaja. Järjestävä seura saa periä pelaajalta/joukkueelta täyden kilpailumaksun aiheutetuista
kuluista ja haitasta järjestelyihin.
9. Harjoituskierrokset
Kilpailijoilla on oikeus yhteen harjoituskierrokseen kilpailukentällä maksimissaan 20 € Green Fee -hinnalla.
Harjoituskierroksen voi pelata ilmoittautumisen sulkeuduttua kyseiseen kilpailuun. Golfliiton suositus on, että junioreita
kuljettavalla valmentajalla tai huoltajalla on mahdollisuus pelikierrokseen puolella Green Feen hinnalla.
10. Player Scoring
FJT Challenge -kiertueella 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 13-18 ajalle.
HUOM! Player Scoringia hyödynnetään vain livetuloksia varten. Virallinen tuloskortti tulee palauttaa kierroksen jälkeen
scoring arealle.

11. Caddie
Caddien käyttö on sallittua, mikäli caddie on syntynyt vuosina 2001–2014. Rangaistus tämän kilpailumääräyksen rikkomisesta:
1. rikkomus: 2 lyöntiä
2. rikkomus: 2 lyöntiä
3. rikkomus: pelistä sulkeminen
12. Tuloskortin palauttaminen
Pelaajan tulee palauttaa tuloskortti Säännön 3.3b mukaan, kilpailutoimikunnan osoittamalle ”scoring arealle”.
Tuloskortti tulkitaan palautetuksi, kun pelaaja on poistunut ”scoring arealta”.

13. Palkinnot
Osakilpailuissa jaettavat palkinnot ilmoitetaan osakilpailukohtaisissa kilpailumääräyksissä. Kaikki kilpailuissa jaettavat palkinnot
ovat amatöörisääntöjen mukaisia.
14. Käyttäytyminen
Osallistumalla Golfliiton järjestämään kilpailutapahtumaan, pelaaja hyväksyy sekä Golfliiton yleiset kilpailumääräykset että
kyseisen kilpailun kilpailumääräykset ja kilpailusäännöt. Pelaaja hyväksyy näin ollen myös sääntörikkeitä seuraavan
rangaistusmenettelyn: Liiton kilpailuissa ja liiton edustustehtävissä tapahtuneet rikkomukset käsittelee Suomen Golfliiton
asianomainen toimikunta ja liiton hallitus kilpailunjärjestäjien tai kapteenin raporttien perusteella. Rangaistuksista päättää
Golfliiton hallitus sääntöjen 14§ mukaisesti.
Riippumatta kenttien omista säännöistä on tupakointi sekä nuuskan ja alkoholin käyttö kielletty kaikissa Golfliiton nuorten
kilpailuissa koko kilpailutapahtuman ajan.

15. Nimen ja kuvan käyttöoikeus
Suomen Golfliiton kilpailujen osallistujaluettelot, lähtöajat, tulokset ja tilastot voidaan julkaista tiedotusvälineissä,
Internetissä sekä liiton omissa julkaisuissa.
Ilmoittautumalla kilpailuun pelaaja luovuttaa henkilötietonsa kilpailunjärjestäjän käyttöön sekä kuvausoikeudet ja valokuvien
että videokuvan käyttöoikeuden kilpailun järjestäjälle.

16. Antidoping
Suomen Golfliitto noudattaa Kansainvälisen Olympiakomitean sääntöjä ja määräyksiä dopingin suhteen ja Euroopan Neuvoston
dopingin vastaista yleissopimusta. Suomessa dopingaineiden käyttöä valvoo Suomen urheilun eettinen keskus (SUEK).
”Kielletyt lääkeaineet ja menetelmät urheilussa 2022” – julkaisu kertoo nimensä mukaisesti mitkä lääkeaineet ovat kiellettyjä
ja mitkä sallittuja. SUEK voi tehdä dopingtestejä sekä harjoitus- että kilpailukaudella. Jos käytät pysyvää lääkitystä, joka
sisältää urheilussa kiellettyjä lääkeaineita, tulee sinun hakea erivapautta SUEK:lta. Lisätiedot: www.suek.fi
17. Kilpailu- ja tulosmanipulaatio
Suomen Golfliitto on sitoutunut suomalaisen urheilun yhteiseen Reilun pelin ohjelmaan. Osallistumalla kilpailuun
urheilija sitoutuu noudattamaan Golfliiton kilpailun sääntöjä ja toimimaan kilpailu- ja tulosmanipulaatiota
ehkäisevällä tavalla.

18. Kilpailujen henkilöstö ja yhteystiedot

Kilpailunjohtajat
Etelä
Länsi
Itä
Pohjoinen

Matti Huomanen
Juha Santala
Marko Korhonen
Teemu Karvonen

040 730 7008
040 736 5136
045 132 0877
040 723 5294

matti.huomanen(a)golf.fi
juha.santala(a)golf.fi
marko.korhonen(a)golf.fi
teemu.karvonen(a)golf.fi

Suomen Golfliitto

Annika Nykänen

050 412 2709

annika.nykanen(a)golf.fi

