KILPAILUMÄÄRÄYKSET
FJT Challenge 1 lauantai 14.5.2022 Seagolf Rönnäs
Sarjat

Tasoitusraja

Pelimuoto

Tii

Tytöt
Pojat

Max 18
Max 14

SCR lyöntipeli 18 reikää Sininen
SCR lyöntipeli 18 reikää Valkoinen

Ikärajat
8-21
8-21

Tasatulokset

Tasatulokset ratkaistaan matemaattisesti viimeisten 18, 9, 6, 3 ja 1 reiän tai arvonnan mukaan.
Voittaja ratkaistaan uusinnalla väylillä 1 ja 4.

Palkintojenjako
Palkinnot jaetaan kunkin sarjan valmistuttua. Palkitaan 1 / alkava 10 sarjoittain Golfliiton
palkitsemisohjeen mukaisesti.
Caddierajoitus
Caddien käyttö on sallittua ikärajoitusten mukaisesti.
Etäisyysmittari: Sallittu
Tuloskortit
Tuloskortit palautetaan Scoring Arealle kierroksen jälkeen.
Sähköinen tulospalvelu, koodi annetaan ilmoittautuessa, tulosten tarkistus Scoring arealla.
Live-scoring
Pelaajat syöttävät tulokset kilpailumääräysten mukaisesti, tuloskortti täytetään myös.
Mittamerkinnät väylillä
Mitat greenin keskelle.
Forecaddie
Väylällä 6. Merkkiliput punainen (ei varmuutta, että löytyy/ ei voi lyödä) ja vihreä (löytyy/ väylä vapaana).
SIIRTOSÄÄNTÖ VOIMASSA

Kilpailutoimikunta
Kilpailun johtaja
Tuomari
Jäsen

Matti Huomanen
Raimo Holopainen
Kari Mattila

040-730 7008
044 5403 232
0400 462 960

Caddiemaster, ravintola ja range aukeavat klo 07.00
Ravintola on auki ja toiminta voimassa olevien Coronaohjeistuksien mukaisesti.

KILPAILUN PAIKALLISSÄÄNNÖT
Kilpailussa noudatetaan:
- R&A:n golfsääntöjä 2019- / R&A Rules of Golf 2019- R&A Official Guide to the Rules of Golf 2019- SGL kilpailujen kilpailumääräykset ja paikallissäännöt (HardCard) / SGL Hardcard
- Ja seuraavia paikallissääntöjä / and following local rules

LISÄYKSET GOLFLIITON PAIKALLISSÄÄNTÖIHIN
SEA GOLF RÖNNÄS PAIKALLISSÄÄNNÖT

-

-

Merikentän väylällä 1 oleva pumppukoppi on kiinteä haitta. Vapautuminen säännön 16.1
mukaisesti.
Väylän reunassa olevat keltaiset paalut (2 mustaa viivaa) ovat etäisyysmerkkejä, joilta mitattu
matka viheriön keskelle on 150 m. Väylän reunassa olevat keltaiset paalut, joissa on 1 mustaa viiva
ovat etäisyysmerkkejä, joilta mitattu matka viheriön keskelle on 100 m. Mittapaalut ovat kiinteitä
haittoja, joita ei saa siirtää eikä poistaa.
Istutetut puut ja pensaat, jotka on merkitty sinivalkoisin paaluin, ovat kunnostettavaa aluetta, jolta
pelaaminen on kielletty.
Jos puut tai pensaat tai merkkipaalut häiritsevät pelaajan lyöntiasentoa tai hänen mailansa
aiottua heilahdusrataa, on pelaajan vapauduttava rangaistuksetta kunnostettavan alueen
vaikutuksesta säännön 16.1 mukaisesti.

Ukkonen

Ukkosen johdosta pelin keskeytys:
Pitkä sumutorven ääni, pelin välitön keskeytys. Merkitse pallo ja mene suojaan.

Kaksi sumutorven ääntä, peli jatkuu. (Ennen ei saa aloittaa).
14 teen takana suojapaikka ja 8 teen vieressä samoin.
Rangaistus tämän paikallissäännön rikkomisesta: Pelistä sulkeminen.
RANGAISTUS PAIKALLISSÄÄNNÖN RIKKOMISESTA
Lyöntipelissä kaksi lyöntiä.

