ADDITIONAL CONDITIONS OF COMPETITION
YLIMÄÄRÄISET KILPAILUMÄÄRÄYKSET
FINNISH INTERNATIONAL JUNIOR CHAMPIONSHIP, Vierumäki Golf Club, Cooke Course, 29.6.-1.7.2022
Sarjat / Categories
GIRLS U14
54 Holes
GIRLS U16
54 Holes
BOYS U14
54 Holes
BOYS U16
54 Holes

LYÖNTIPELI / STROKE PLAY
LYÖNTIPELI / STROKE PLAY
LYÖNTIPELI / STROKE PLAY
LYÖNTIPELI / STROKE PLAY

Punainen / Red tee
Sininen / Blue tee
Keltainen / Yellow tee
Valkoinen / White tee

Pelimuoto / Format
Kilpailu pelataan kaikissa sarjoissa 54 reiän lyöntipeli kilpailuna kolmena peräkkäisenä päivänä. Kilpailussa ei ole cuttia.
Tasatilanteessa sarjojen voittajat ratkaistaan ”sudden death”-uusinnalla. Muut tasatulokset ratkaistaan matemaattisesti parempien
viimeisten 36, 18, 9, 6, 3, 1 reiän tulos tuloskortin mukaan ja sen jälkeen arpomalla.
The championship in each category will be played over 54 holes in three consecutive days. There is no cut.
In the event of tie for the championship in all categories, the winner will be decided by sudden death play-off between the
competitors concerned. Other tied results will be decided by last 36 holes, 18 holes, 9 holes, 6 holes, 3 holes, 1 hole from score card
and lottery.
Caddierajoitus / Caddie restriction
Caddien käyttö on sallittua, mutta caddien tulee olla syntynyt vuosien 2006-2014 välillä. Rangaistus tämän kilpailumääräyksen
rikkomisesta on yleinen rangaistus kullekin väylälle, jolla rikkomus on tapahtunut.
Players are allowed to use caddies during the competition, but the caddie must be born between 2006 -2014. Penalty for breach of
this condition of the competition is general penalty for each hole at which breach occurred.
Tuloskortit / Scorecards
Pelaajan tulee palauttaa tuloskortti kilpailutoimikunnan osoittamalle ”scoring arealle”. Tuloskortti tulkitaan palautetuksi, kun
pelaaja on poistunut ”scoring arealta”. Scoring Area on kilpailutoimistossa Golf Paviljongin vieressä.
Competitors must return their scorecards to an area designated by the Committee as the “Scoring Area”. The scorecard is
considered returned when the competitor has left the Scoring Area. The Scoring Area is located in Tournament Office next to Golf
Paviljonki.
Tulosten syöttö
Pelaajien tulee syöttää tulokset kunkin pelatun reiän jälkeen (yksi pelaaja / ryhmä). Osoite s.golfbox.dx. Tulostensyöttökoodi on
tuloskortissa.
Players must input scores hole by hole (one player / group). Address s.golfbox.dk. Code can be found in scorecard.
Palkinnot / Prizes
Voittajat palkitaan pokaalein ja sarjojen kolme parasta tulevat saamaan amatöörisääntöjen mukaiset tavarapalkinnot. Suomen
Mestaruuskilpailuissa palkitaan kunkin sarjan kolme parasta suomalaista pelaajaan mitalein.
The winners will be presented with trophies and the three best players in each category will receive prizes in accordance to the
amateur rules.
Evakuointipaikat / Evacuation points
Evakuointipaikat ovat klubitalo, tunnelit väylien 1-2 ja 12-13 välillä sekä vessarakennus väylien 6 ja 12 teepaikkojen vieressä.
Evacuation points are Clubhouse, tunnels between holes 1-2 and 12-13 and toilet building next to 6th/12th tee.

Caddiemasterin toimisto ja ravintola aukeavat klo 06:45. Driving range aukeaa
6:30
Caddiemaster’s office and restaurant open 6:45 am. Driving range opens 6:30

LOCAL RULES OF THE COMPETITION
KILPAILUN PAIKALLISSÄÄNNÖT
Kilpailussa noudatetaan / Competition will be played according to:
Golfin Säännöt 2019- / R&A Rules of Golf 2019R&A/USGA Official Guide to the Rules of Golf effective Jan 2019
SGL:n kilpailujen kilpailumääräykset ja paikallissäännöt (HardCard) / FGU Hardcard
Ja seuraavia paikallissääntöjä / and following local rules
1. Siirtosääntö (Mallipaikallissääntö E-3) / Preferred Lies (Model Local Rule E-3)
Pelaajan pallon ollessa yleisellä pelialueella väyläkorkeuteen tai lyhyemmäksi leikatulla alueella, voi pelaaja siirtää
palloaan yhden kerran ilman rangaistusta enintään yhden mailanmitan, mutta ei lähemmäksi reikää ja pallon täytyy
pysyä yleisellä pelialueella. Mallipaikallissäännöstä E-3 löytyvät tarkemmat ohjeet menettelytavasta.
When player’s ball lies in a part of the general area cut to fairway height or less the player may move his/her ball once
without penalty by placing the original ball or another ball within one club length from the original place not nearer the
hole and ball must stay in the general area. Detailed procedure can be found in Model Local Rule E-3.
2. Epänormaalit kenttäolosuhteet / Abnormal course condition
Ilmastusreiät ja -viillot viheriöllä. Mutta haittaamista ei ole, jos ilmastusreikä tai -viilto haittaa ainoastaan pelaajan
lyöntiasentoa tai viheriöllä pelaajan pelilinjaa.
Aeration holes and slits on putting green. But interference does not exists if the aeration hole or slit only interferes
with the player’s stance or, on the putting green, on the player’s line of play.
3. Tilapäinen kiinteä haitta / Temporary Immovable Obstruction
Sähköinen tulostaulu viheriön 18 vasemmalla puolella. Mallipaikallissääntö F-23 on voimassa. Pelaaja saa vapautua
kummallekin puolelle TIO:ta.
Electronic scoring board on left of green 18. Model Local Rule F-23 is in effect. Relief is permitted on either side of TIO.
4. Waste Area
Isot hiekka-alueet reikien 2/9, 4/5 ja 8/11 välissä eivät ole hiekkaesteitä. Alueet kuuluvat yleiseen pelialueeseen.
Sandy areas between holes 2/9, 4/5 and 8/11 are not bunkers. They are waste areas (General area).
5. Out-rajat / Out of Bounds
Valkoisilla paaluilla ja valkoisilla viivoilla määritellyt alueet. Areas defined by white stakes and white lines.
Reikien 5, 12 ja 13 vasemmalla puolella kulkeva aita. / Boundary fence on the left hand side of holes 5, 12 ja 13.
6. Muurahaiskeot / Ant Hills
Kentällä olevat muurahaispesät ovat pelaajan valinnan mukaan joko irrallisia luonnonhaittoja, jotka voi poistaa
Säännön 15.1 nojalla, tai kunnostettavia alueita, joista saa vapautua Säännön 16.1 nojalla.
Ant hills on the course are, at the player’s option, loose impediments that may be removed under Rule 15.1 or ground
under repair from which relief is allowed under Rule 16.1.
7. Estealueet / Penalty areas
Väylä 7: Ylimääräisenä vaihtoehtona pelaaja voi pudottaa pallon pudottamisalueelle (DZ)
Hole 7: As an additional option, a player may drop a ball in the dropping zone (DZ) provided.
Rangaistus paikallissäännön rikkomisesta: 2 lyöntiä / Penalty for breach of local rule: Two strokes

Kierroksen maksimiaika 4 h 28 min /Maximum time allowed for a round is 4 h 28 mins
Tuomarit / Referees ja Kilpailutoimikunta / Committee
Timo Huvinen
Harri Honkatukia
Ulla-Maija Reinikainen
Pasi Ekholm

Kilpailun johtaja / Tournament Director
Tuomari / Referee
Tuomari / Referee
Tuomari / Referee

+358 40 510 2449
+358 400 468 306
+358 40 591 6591
+358 40 778 8332

