KILPAILUMÄÄRÄYKSET JA PAIKALLISSÄÄNNÖT
SPRINT SPEEDGOLF SM-KILPAILUT, SALO GOLF, 1.7.2022

Kenttä
Salo Golf, reiät 8-10 järjestyksessä 10-8-9
Sarjat
NAISET
MIEHET
VIP

3 REIKÄÄ
3 REIKÄÄ
3 REIKÄÄ

SPEEDGOLF LYÖNTIPELI
SPEEDGOLF LYÖNTIPELI
SPEEDGOLF LYÖNTIPELI

Suomen Golfliiton logoilla merkityt siniset kisatiit
Suomen Golfliiton logoilla merkityt valkoiset kisatiit
Suomen Golfliiton logoilla merkityt valkoiset kisatiit

Pelimuoto
Kilpailu pelataan molemmissa sarjoissa 3 reiän lyöntipelikilpailuna. Pelaajan tulos muodostuu koko kierroksen ajasta ja lyönneistä siten, että jokainen lyönti
vastaa ajallisesti 10 sekuntia. Tasatilanteissa ratkaisee parempi golftulos viimeisten 3, 2, 1 reiän golftuloksen mukaan ja sen jälkeen arpomalla.
Tuloksen tarkistaminen / Palkintojen jako
Kierroksen jälkeen pelaajan tulee tarkistaa lyöntituloksensa kilpailutoimikunnan osoittamalla ”scoring arealla”. Tulos tulkitaan hyväksytyksi, kun pelaaja on
poistunut ”scoring arealta”. Scoring Area on rangen vieressä tulostensyöttöalueella teltassa. Palkintojenjako on kilpailun loputtua 9. viheriön vieressä.
Kilpailussa noudatetaan
• Golfin Säännöt 2019à
• R&A/USGA Official Guide to the Rules of Golf effective Jan 2019
• SGL kilpailujen kilpailumääräykset ja paikallissäännöt (Hard Card)
• Ja seuraavia paikallissääntöjä:
1.

Speedgolf -säännöt
a. Mailoja saa olla enintään 7
b. Mailoja tai bägiä ei saa jättää kierroksen aikana matkalle, ellei varuste ole vaurioitunut kierroksen aikana, eikä mailojen määrää lisätä
c. Golfautoa, -kärryjä tai caddietä ei saa käyttää – pelaaja kantaa itse varusteensa
d. Kengissä ei saa olla metallipiikkejä (kilpailutoimikunta päättää hyväksytyistä jalkineista)
e. Palloa ei saa jättää reikään

Rangaistuksena edellisistä on kilpailusta sulkeminen.
•

Mailoja tai bägiä ei saa asettaa viheriöille
• Rangaistus ensimmäisestä kerrasta: 1 lyönti
• Toisesta kerrasta: 2 lyöntiä
• Kolmannesta kerrasta: kilpailusta sulkeminen

•

Bägi, irralliset mailat ja muut mahdolliset varusteet tulee asettaa ja tiputtaa korkeintaan lantion korkeudelta maahan viheriön ulkopuolelle, ellei
pelaaja kanna niitä mukanaan. Mailan heittäminen on kielletty. Rangaistus 1 lyönti per kerta.

•

Sprint Speedgolf etiketti:
• Pelaajan on pyrittävä välttämään kengän jälkiä viheriöillä, erityisesti reiän lähettyvillä
• Pelaajan ei tarvitse korjata pallon alastulojälkiä viheriöillä, lyöntijälkiä eikä haravoida bunkkereita

•

Pelaajan tulee kulkea merkittyä reittiä pitkin pelatun reiän viheriöltä seuraavan reiän lyöntipaikalle. Sääntö koskee kaikkia reikiä. Rangaistus

oikaisemisesta on kilpailusta sulkeminen.

•

Pelaaja saa käyttää mittauslaitteita, mukaan lukien GPS–laitteet

2.

Line-of-flight
Kadonnut pallo, pelaamattomassa paikassa oleva pallo ja kentän rajojen ulkopuolelle (out-of-bounds) lyöty pallo: normaalien golfsääntöjen lisäksi
pelaaja saa pudottaa uuden pallon yhdellä rangaistuslyönnillä linjalle, jolle alkuperäinen pallo lensi ko. paikkaan (ns. line-of-flight relief), mutta ei
kuitenkaan lähemmäksi reikää, kuin missä alkuperäinen pallo on.

Jos pelaajaa haluaa käyttää line-of-flight reliefiä sellaisessa kohdassa missä vapautus tulee lähemmäksi lippua (mm. viheriöiden läheisyydessä),
hänen tulee käyttää lähintä Pudotusaluetta. Pudotusalue on merkitty valkoisella maalilla ja kirjaimilla DZ.
3.

Tilapäinen kiinteä haitta
Kentällä olevat tv-kamerat ja niihin liittyvät laiteet ovat Tilapäisiä kiinteitä haittoja (TIO). SGL Hard Cardin kohta 6 on voimassa. Kun TIO haittaa
fyysisesti tai on pelaajan näkölinjalla ja pelaaja haluaa vapautuksen, hänen on käytettävä lähintä Pudotusaluetta (DZ).

4.

Kameroiden kaapelit
Kentällä olevat tv-kameroiden kaapelit ovat kiinteitä haittoja, vapautuminen säännön 16.1 nojalla.

5. Puodotusalue
Pelaajalla on oikeus käyttää Pudotusaluetta (DZ) jos pallo menee este alueseen väylillä 10 ja 9.
6. Pelinkeskeytys ja evakuointi
Seuraavia signaaleja käytetään pelin keskeyttämiseksi ja jatkamiseksi:

Välitön pelin keskeyttäminen vaarallisen tilanteen vuoksi:
Pelin jatkuminen:

Yksi pitkä sireenin ääni
Kaksi peräkkäistä sireenin ääntä

Evakuointipiste on klubitalo. Pyydämme, että pelaajat ilmoittautuvat, kun ovat saapuneet. Jos kierros on pelaajalla kesken, kun peli keskeytetään, hänen on
uusittava kierros.
Rangaistus pallon pelaamisesta väärästä paikasta rikkoen paikallissääntöä on Yleinen rangaistus Säännön 14.7a nojalla, ellei toisin ole mainittu.

Kilpailutoimikunta

Kilpailun johtaja
Tuomari
Seuran edustaja

Mika Wikström
Mikael Paulin
Tomi Paju

+358 400 739 877
+358 400 762 297
+358 500 535 063

