KILPAILUMÄÄRÄYKSET
19.7.2022 Salo Golf, Future Tour Etelä-Länsi
Sarjat
Easy9
Easy Red
Tytöt Challenge
Pojat Challenge

Pelimuoto
PB-lyöntipeli 9-reikää (10-18)
PB-lyöntipeli 18 reikää
SCR-lyöntipeli 18 reikää
SCR-lyöntipeli 18 reikää

Tii
Easy (oranssi)
Punainen
Punainen
Keltainen

Voittaja ja tasatulokset
Voittajat pistebogey sarjoissa ratkaistaan pienimmän tasoituksen mukaan ja sen jälkeen arvonta.
Voittaja lyöntipelisarjoissa ratkaistaan ”sudden deat”-uusinnalla. Uusintaväylä on väylä 1. Muut
tasatulokset ratkaistaan matemaattisesti 18,9,6,3,1, tai jos sama, niin arpa
Caddien käyttö
Caddien käyttö Future Tourin osakilpailuissa on kielletty. Rangaistus tämän kilpailumääräyksen
rikkomisesta on 2 lyöntiä kullekin väylälle, jolla rikkomus on tapahtunut. Maksimirangaistus
rikkeestä on 4 lyöntiä. Toistuvasta tämän kilpailumääräyksen rikkomisesta rangaistuksena on
kilpailusta sulkeminen.
Tulosten kirjaus ja tuloskortit
Easy-sarjoissa tulokset kirjataan tuloskorttiin. Future Challenge -sarjassa 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. Easy-sarjoissa tulokset kerätään 9r. jälkeen.
Tuloskortttien palauttaminen
Pelaajan tulee palauttaa tuloskortti Säännön 3.3b mukaan, kilpailutoimikunnan osoittamalle
”scoring arealle”. Koko ryhmä saman aikaisesti. Tuloskortti tulkitaan palautetuksi, kun pelaaja on
poistunut ”scoring arealta”
Scoring area sijaitsee klubitalossa. Seuraa viitoitusta.
Virallinen aika
Virallinen aika on lähtötiillä olevan kellon osoittama aika
Palkintojenjako
Palkinnot jaetaan välittömästi sarjojen tulosten selvittyä Suomen Golfliiton suositusten mukaisesti.
Kilpailutoimikunta
Kilpailun johtaja (SGL)
Tuomari
SaG:n vastaava
SaG:n edustaja

Janne Burman
Kimmo Järvinen
Juha Mäki-Tanila
Heikki Hallaranta

+358 50 527 0105
+358 405728924
+358 50 3362909
+358 500 600101

KILPAILUN PAIKALLISSÄÄNNÖT
Kilpailussa noudatettavat säännöt
Kilpailu pelataan R&A:n julkaiseman ”Rules of Golf” (voimassa tammikuu 2019-)- sääntökirjan,
Suomen Golfliiton ”hard card’in” ja alla olevien Paikallissääntöjen ja kilpailumääräysten mukaan,
jotka syrjäyttävät kaikki muut Salo Golfia koskevat paikallissäännöt ja kilpailumääräykset
Suojaverkot kentällä sekä mainospurjeet ja muu mainosmateriaalia
Väylillä 4. 6. ja 18. olevat suojaverkot sekä mainospurjeet ja muu mainosmateriaali yleisellä
pelialueella ovat tilapäisiä kiinteitä haittoja (TIO). Kun haitta on suoralla pelilinjalla pallon ja reiän
välissä (”vapautus näkölinjalta”), voi pelaaja pudottaa pallon vapautumisalueelle, jonka
vertailupiste on lähin piste, jossa fyysistä ja näkölinjan haittaa ei enää ole. Vapautumisalueen koko
on yhden mailanmitan sisällä vertailupisteestä, eikä se saa olla lähempänä reikää kuin vertailupiste.
Mallipaikallissääntö F-23 voimassa
Tukipuin tuetut, värinauhalla merkityt tai verkolla suojatut puut
Jos yleisellä pelialueella oleva tukipuin, värinauhalla merkitty tai verkolla suojattu puu on pelaajan
lyöntiasennon tai mailan aiotun heilahdusliikkeen alueella, on vapautuminen mahdollista ilman
rangaistusta Säännön 16.1 mukaisesti (vapautuminen kiinteästä haitasta).
Valkoiset paalut (ulkorajamerkit) väylien 1 ja 10 sekä 17 ja 5 välissä
Valkoiset paalut väylien 1 ja 10 välissä ovat voimassa vain reikää 10 pelattaessa ja väylien 17 ja 5
välissä vain reikää 17 pelattaessa.
Vapautuminen paaluista muulloin kuin väyliä 10 tai 17 pelattaessa säännön on mahdollista Säännön
16.1 mukaisesti.
Pelaaminen estealueeksi merkityllä alueella väylän 16 sivuojan pellonpuoleiselta osalta
Pelaaminen väylän 16 sivuojan pellon puoleiselta osalta on kielletty. Pelaajan tulee vapautua
rangaistuksella Säännön 17-1d tai 17.2 mukaisesti
Mittamerkit kentällä
Kaikki kentällä olevat mittamerkit ovat kiinteitä haittoja, joista vapautuminen ilman rangaistusta on
mahdollista Säännön 16.1 mukaisesti
Rangaistus paikallissäännön rikkomisesta kaksi lyöntiä.
Kierroksen maksimiaika 3t 52 min.
Kilpailun tuomari: Kimmo Järvinen +358 405728924

