FUTURE TOUR
GENERELLA TÄVLINGSBESTÄMMELSER
2022
1.

I tävlingsverksamheten tillämpas de, av Finlands Golfförbund publicerade Golfreglerna, som har varit i kraft
från och med 1.1.2019. Eventuella oklarheter behandlas och avgörs med hjälp av de gällande officiella
versionerna av Rules of Golf och Official Guide to Rules of Golf (publicerade av R&A Rules Limited). I
tävlingarna tillämpas också tävlingsspecifika tävlingsbestämmelser och lokala regler, som publiceras
senast före första tävlingstart i respektive tävling. Tävlingsbestämmelserna och de lokala reglerna delas ut
hos startern och sätts också upp på klubbens anslagstavla.

2. Future Tour -tävlingsverksamheten spelas i sju regioner: Södra Finland/Östra, Södra Finland/Västra, Sydöstra Finland,
Västra Finland, Östra Finland, Österbotten, Norra Finland. Lista på klubbarnas regionsindelning hittas på
https://golf.fi/kilpagolf/kiertueet/future-tour/. Det är tillåtet att spela i en tävling tillhörande annan region, då FJARrankingen och Easy Red -rankingen är densamma för alla tourer och regioner.

3. Touren är öppen för spelare som är i åldern 8-16 eller 8-18 beroende på serien spelaren deltar i. (Åldern som
spelaren fyller under 2022)

4. Klassindelning, antal deltagare och reservlista
Klasser

Handicapgräns

Easy 9
18,5 – 54
Easy Red
18,5 – 54
Flickor Challenge Max 36
Pojkar Challenge Max 36

Spelform

Tee

PB slagspel 9 hål
PB slagspel 18 hål
SCR slagspel 18 hål
SCR slagspel 18 hål

Easy
Röd
Röd
Gul

Åldersgräns

8 – 16
8 – 16
8 – 18
8 – 18

Till varje deltävling tas in max. 135 spelare i anmälningsordningordning.
Om spelarantalet överskrider det angivna, bildas en reservlista i anmälningsordning. Spelare tas in från reservlistan vid eventuella
bortfall eller avanmälningar. En spelare som är satt på reservlistan, kan byta över till en annan deltävling i samma tävlingsomgång
om platser finns. Också dessa platser fylls i anmälningsordning.
OBS! En spelare kan bara anmäla sig till en, under samma dag spelad, Future Tour deltävling.
Miniminantalet deltagare för att en klass skall spelas är tre (3). Om tävlingsklassen ej spelas, kan de anmälda avanmäla sig eller flyttas
över till en annan tävling i samma tävlingsomgång även om anmälningstiden har gått ut.
OBS! Vid fullt startfält, flyttas spelaren automatiskt till reservlistan om:
- hen redan har deltagit i en tävling tillhörande samma tävlingsomgång.
- hen har under pågående säsong deltagit in en FJT eller FJT Challenge -tävling

5. Anmälan
Anmälan görs online i Golfbox, där varje spelare har ett personligt ID-nummer. Anmälan skall göras före den angivna
anmälningstidens slut. Efteranmälningar kan tas in om startlistan inte är publicerad och om det finns lediga platser i
fältet. Startlistorna publiceras normalt ca. 3 dagar före respektive tävling.

Om spelaren vill uppdatera handicapen för anmälningstidens utgång, måste hen först avanmäla sig och sedan göra en ny
anmälan med de nya, uppdaterade uppgifterna.
OBS! Spelaren är alltid personligen ansvarig för sin egen anmälan. Försäkra dig alltid om att din anmälan är
korrekt och att den har kommit fram. Om problem uppstår, ta kontakt med Golfförbundets kontaktperson före
anmälningstidens utgång.
6. Avanmälan
Spelaren kan avanmäla sig i Golfbox före anmälningstidens utgång. Återbud efter anmälningstidens utgång kan endast
göras om spelaren insjuknar, skadar sig eller har annat, verifierat personligt hinder. Vid sjukdom eller skada skall
läkarintyg sändas till tävlingsledaren inom tre dagar från tävlingsstart. Godtagbart intyg befriar spelaren från att betala
anmälningsavgift. Intyget makuleras efter behandling.

Om spelaren inte meddelar tävlingsledaren om sitt återbud, eller uteblir från tävlingen utan giltig orsak, kan spelaren få
ett tävlingsförbud till nästa tävling arrangerad av Finlands Golfförbund. Detta bestäms av tävlingsledaren.
Arrangörsklubben har i detta fall också rätten att fakturera spelaren på full anmälningsavgift för att täcka oförutsedda
administrativa kostnader.
7. Tävlingsavgift
Tävlingsavgifterna är 20€ / spelare i Easy9, i de övriga klasserna 40 € / spelare. Avgiften skall vara betald före spelarens första
tävlingsrond.
8. Inspel
Tävlingsdeltagarna har rätt till en fri inspelsrond till ett greenfee-pris på max 15 €. Ronden kan spelas efter anmälningstidens utgång.
Golfförbundet rekommenderar att de ledare/föräldrar som assisterar spelaren, har rätt att spela en rond till ett med 50% rabatterat
greenfee-pris.
9. Player Scoring
Golfbox Player Scoring används i alla tävlingar. Genom sin anmälan förbinder sig spelaren till att vara förberedd att mata
in live-resultat under tävlingsronden.

Om ingen i spelarens boll gör detta frivilligt, fördelas scoringen mellan spelarna i bollen så att alla matar in resultat för
sex spelade hål(1-6,7-12, 13-18).

OBS! Player Scoring är endast för live-resultat som publiken kan följa. Det officiella scorekortet skall alltid lämnas
in i Scoring area efter avslutat spel.

10. Caddie
Det är ej tillåtet att ha en caddie i Future Tour -tävlingar.

Om spelaren bryter mot denna regel, får hen plikta 2 slag för varje hål som regelbrottet uppstått vid. Max. antal pliktslag
är fyra. Vid upprepat förfarande blir spelaren diskvalificerad.

11. Scoring
Spelaren skall lämna in ett ifyllt och undertecknat scorekort efter en avslutad rond. Detta görs i ett anvisat område,
kallat Scoring area. Kortet anses vara inlämnat då spelaren har lämnat Scoring area.
12. Priser
De tävlingsspecifika tävlingsbestämmelserna innehåller information om de priser som delas ut i respektive tävling. Alla
priser är i enlighet med de gällande amatörreglerna.
13. Ranking
Varje deltävling i klassen Future Challenge kan ge poäng till Finnish Junior Amateur Ranking (FJAR). Antalet poäng är relaterat till antalet
deltagare i tävlingen. Easy red har en egen nationell ranking (se nedan). Poängfördelning finns under länken
https://golf.fi/kilpagolf/rankingit/

14. Etikett
Genom att anmäla sig till Golfförbundets officiella tävling, godkänner spelaren de allmänna och tävlingsspecifika
tävlingsbestämmelserna och reglerna. Därmed godkänner spelaren också det förfarande som används då man
utreder behov om disciplinära åtgärder: De regelbrott och överträdelser som händer i de tävlingar där Golfförbundet
är ansvarig arrangör, behandlas av den berörda kommittéen och Golfförbundets styrelse på basen av rapporter från
tävlingsarrangören.

Bestraffningarna beslutas av Golfförbundets styrelse enligt förbundets stadgars 14§.
Oavsett banornas egna bestämmelser, är rökning och användande av snus och alkohol förbjudet i alla
Golfförbundets juniortävlingar under hela tävlingsarrangemanget.
15. Rätt att använda namn och bild
I de tävlingar som Golfförbundet arrangerar, kan deltagarlistor, startlistor, resultat och statistik publiceras i olika
media, internet och i förbundets egna publikationer.

Då man anmäler sig till Golfförbundets tävling, överlåter man till arrangören rätten att använda spelarens
personuppgifter och rätten att ta och publicera foton och videomaterial som berör spelaren.
16. Antidoping
Finlands Golfförbund har förbundit sig till att följa de regler och direktiv som den internationella Olympiska
kommittéen och Europeiska Unionen har utfärdat angående antidoping. ”Förbjudna och tillåtna preparat och metoder i
idrott 2022” – materialet innehåller viktig information om antidopingfrågor. SUEK kan göra dopingtester under
tränings- och tävlingssäsongen.

Om du har permanent medicinering, som innehåller i idrott föbjudna preparat, skall du söka specialtillstånd från SUEK:
www.suek.fi
17. Tävlings- och resultmanipulation

Finlands Golfförbund har förbundit sig till att följa idrottens gemensamma Fair Play -program.
Genom att deltaga i Golfförbundets tävlingar, förbinder sig spelaren till att motverka all form av tävlings- och
resultatmanipulation

17. Tävlingsansvariga och kontaktuppgifter

Regional tävlingsledare
Södra- Öst
Södra - Väst
Sydöstra
Västra
Östra
Österbotten
Norra

Matti Huomanen
Janne Burman
Miika Meier
Juha Santala
Marko Korhonen
Esko Heikkinen
Teemu Karvonen

040 730 7008
050 527 0105
050 405 5864
040 736 5136
045 132 0877
040 026 4196
040 723 5294

matti.huomanen(a)golf.fi
janne.burman(a)golf.fi
miika.meier(a)golf.fi
juha.santala(a)golf.fi
marko.korhonen(a)golf.fi
esko.heikkinen(a)golf.fi
teemu.karvonen(a)golf.fi

Finlands Golfförbund
1.8.2022 –>

Annika Nykänen
Arto Teittinen

050 412 2709
050 521 3654

annika.nykanen(a)golf.fi
arto.teittinen(a)golf.fi

Bilaga: Easy Red – poängsättning för Easy Red nationell ranking
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