Juniorikiertueiden toimintatavat kaudella 2018
Kiertueiden perustiedot
•

•

Kilpailukoordinaattorin sekä alueiden kiertuepäälliköiden yhteystiedot, kilpailujen sarjajaot, ikärajat
ja pelimuodot julkaistaan kiertueiden sivuilla
https://golf.fi/kilpagolf/kiertueet/future-tour/
https://golf.fi/kilpagolf/kiertueet/junior-challenge-tour/
https://golf.fi/kilpagolf/kiertueet/catmandoo-finnish-junior-tour/
Kilpailukentät sekä -päivämäärät julkaistaan kilpailukalenterissa osoitteessa
https://golf.fi/kilpagolf/kilpailukalenteri/

Ilmoittautuminen
•
•
•

Ilmoittautuminen tehdään Golfboxin kautta omalla Golfbox-ID:llä osoitteessa
https://golf.fi/kilpagolf/kilpailukalenteri/
Pelaaja on aina itse vastuussa ilmoittautumisestaan.
Jälki-ilmoittautumisia ei hyväksytä.

Golfbox ID
•
•
•
•
•

Golfbox-ID muodostuu automaattisesti, jokaiselle suomalaisen golfseuran jäsenelle muotoon
Maatunnus-Seuratunnus-Jäsennumero (esim. FI-1-2345)
Automaattisesti muodostuva salasana on syntymäaika muodossa ppkkvv (esim. 010203)
HUOM! NexGolf-seurojen jäsenillä salasana voi olla myös yhden päivän vähemmän kuin oikea
syntymäpäivä.
Salasanaa ja muita tietoja pääsee muokkaamaan osoitteessa www.golfbox.fi
Golfboxille kannattaa antaa lupa lähettää viestejä sähköpostiisi, koska vahvistusviestit
ilmoittautumisista sekä muut kilpailuja koskevat tiedot lähetetään niille pelaajille, jotka luvan ovat
myöntäneet.
Lista seuratunnuksista ja muuta tietoa löytyy täältä
https://golf.fi/wp-content/uploads/sites/4/2016/03/GB-ilmoittatumisohje.pdf

Peruutukset
•
•
•

Pelaajan tulee itse poistaa nimensä golfboxin pelaajalistalta ennen ilmoittautumisen sulkeutumista,
jos hän haluaa peruuttaa osallistumisensa.
Pelaajalla on oikeus peruuttaa osallistumisensa ilmoittautumisen sulkeutumisen jälkeen vain
sairastumisen tai loukkaantumisen vuoksi.
Pelaajan tulee toimittaa peruutuksesta asianmukainen lääkärintodistus kilpailun johtajalle kolmen
vuorokauden kuluessa kilpailun alkamisesta.

Osallistujien valinta (Kategoriat)
•
•
•
•

Pelaajat valitaan kilpailuihin kategorioiden mukaan, jotka on julkaistu kiertueiden
kilpailumääräyksissä.
Kategoriajärjestelmä tarkoittaa sitä, miten kilpailuun osallistuvat pelaajat valitaan, jos
ilmoittautuneiden määrä ylittää kilpailun maksimipelaajamäärän.
Future Tourille sekä Junior Challenge Tourille pelaajat valitaan tasoitusjärjestyksessä.
Finnish Junior Tourilla käytetään menestykseen perustuvaa kategoriajärjestelmää.

Osallistujalista
•

Julkaistaan osoitteessa https://golf.fi/kilpagolf/kilpailukalenteri/ mahdollisimman nopeasti
ilmoittautumisen sulkeutumisen jälkeen.

Pelijärjestys
•

Sarjojen pelijärjestys ilmoitetaan kilpailun infossa osoitteessa
https://golf.fi/kilpagolf/kilpailukalenteri/

Lähtöajat
•
•
•
•

Lähtöajat arvotaan ja julkaistaan golfboxissa viimeistään kaksi päivää ennen kilpailun alkua.
Pelaaja voi toivoa lähtöaikaa golfboxissa ilmoittautumisensa yhteydessä (HUOM! toive ei aina
toteudu).
Kilpailutoimikunnalla on oikeus muokata lähtöaikoja julkaisemisen jälkeen.
Muutoksista ilmoitetaan pelaajalle sähköpostilla golfboxiin ilmoitetun yhteystiedon kautta.

Kilpailumaksu
•
•

Maksetaan järjestävän seuran caddiemasterille ennen kilpailun alkua. HUOM! joissain isommissa
kilpailuissa kilpailumaksu saatetaan periä jo ilmoittautumisen yhteydessä.
Pelaaja on itse vastuussa laskutusluvan toimittamisesta järjestävään seuraan

Harjoituskierros
•
•
•

FT:n ja JCT:n osalta kilpailijoilla on pelioikeus yhteen harjoituskierrokseen kilpailukentällä
maksimissaan 15 euron ja Finnair Junior Tourilla maksimissaan 20 euron Green Fee hinnalla.
Harjoituskierroksen voi pelata ilmoittautumisen sulkeuduttua kyseiseen kilpailuun.
Golfliiton suositus on, että junioreita kuljettavalla valmentajalla tai huoltajalla on mahdollisuus
pelikierrokseen puolella Green Feen hinnalla.
Harjoituskierroksen voi varata kilpailukentän caddiemasterilta ilmoittautumisen sulkeuduttua.

Pelaajille jaettava materiaali
•
•
•

Pelaajille jaetaan kilpailumääräykset, ylimääräiset paikallissäännöt, tuloskortit sekä reikäkartat.
Jos pelaajalla ei ole HardCardia hän voi pyytää sellaisen kilpailutoimikunnalta tai startterilta.
Joissain kilpailuissa pelaajille saattaa olla tarjolla eväitä sekä juomaa, mutta pelaajan kannattaa aina
varautua kierroksiin omin eväin.

Tulokset
•
•
•

Kilpailun tulokset julkaistaan palkintojen jaossa tulosten selvittyä.
Kilpailuissa pyritään pitämään tulospalvelua vähintään yhdeksän reiän välein.
Tulospalvelulinkki löytyy osoitteesta https://golf.fi/kilpagolf/kilpailukalenteri/

Palkintojen jako
•

Palkintojen jakojen ajankohdat sekä palkittavat sijat ilmoitetaan kilpailutapahtuman
ilmoitustaululla ja kilpailumääräyksissä.

Rankingit
•
•
•

Kiertue- ja kilpailukohtaisten rankingpisteiden jako perusteet löytyvät kilpailutiedotteesta sekä
kilpailun infosta golfboxista.
Kiertueiden rankingtilanteet päivitetään mahdollisimman nopeasti kilpailun päätyttyä.
Rankingit löytyvät osoitteesta https://golf.fi/kilpagolf/kilpailukalenteri/#/orderofmerits

Käyttäytyminen
•

•
•
•
•
•

Osallistumalla Golfliiton järjestämään kilpailutapahtumaan, pelaaja hyväksyy sekä Golfliiton yleiset
kilpailumääräykset että kyseisen kilpailun kilpailumääräykset ja kilpailusäännöt. Pelaaja hyväksyy
näin ollen myös sääntörikkeitä seuraavan rangaistusmenettelyn: ”Liiton kilpailuissa ja liiton
edustustehtävissä tapahtuneet rikkomukset käsittelee Suomen Golfliiton asianomainen toimikunta
ja liiton hallitus kilpailunjärjestäjien tai kapteenin raporttien perusteella. Rangaistuksista päättää
liiton hallitus sääntöjen 14§ mukaisesti.”
Riippumatta kenttien omista säännöistä on tupakointi sekä nuuskan ja alkoholin käyttö kielletty
kaikissa Golfliiton nuorten kilpailuissa koko kilpailutapahtuman ajan.
Kilpaillessasi edustat itsesi lisäksi kotiseuraasi ja edustustehtävissä Suomea. Olet esikuva monille.
Käyttäydy siis hyvien tapojen ja hyvän urheiluhengen mukaisesti!
Kentällä pelatessasi paikkaa lyöntijälkesi ja pallon alastulojäljet viheriöllä sekä haravoi jälkesi
hiekkaesteessä.
Opettele golfin säännöt, koska sääntöjen osaaminen kehittää peliäsi ja tekee siitä nautinnollista,
turvallista ja joutuisaa!
Huomio ja kunnioita kanssakilpailijoitasi kaikissa tilanteissa, silloin voit odottaa samaa itsellesi.

Aukioloajat
•

Klubin, ravintolan, pukuhuoneiden sekä harjoitusalueiden aukioloajat ilmoitetaan golfboxin infossa.

Majoituspalvelut
•
•

Jos tapahtumalla on majoitusyhteistyökumppani sen yhteystiedot ja tarjoukset ilmoitetaan
kilpailun infossa golfboxissa.
Muussa tapauksessa kentän lähimmistä majoitusvaihtoehdoista löytyy tietoa seuran
internetsivuilta tai kentän toimistosta.

Katsojan rooli
•

Vanhemmat, huoltajat, valmentajat sekä katsojat ovat tarvetulleita kaikkiin Suomen Golfliiton
järjestämiin kilpailutapahtumiin.
Ohjeet kilpailutapahtuman seuraamiseen

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pidä puhelin äänettömällä.
Älä kävele lähellä pelaajia tai caddejä. Näin vältyt syytöksiltä, että pelaajille on annettu neuvoja.
Koska, et saa antaa neuvoja, älä myöskään anna tietoja paikallissäännöistä, jotka ovat usein
erilaiset kuin kentän omat paikallissäännöt golfin säännöistä, jätä sääntötulkinnat tuomareille
Pysyttele poissa väyliltä sekä pallojen luota, jotka ovat pelissä
Pallon etsiminen. Auttaminen pallon etsinnässä on sallittua, mutta
o vältä pitkän ruohon tallomista
o älä koske palloon ennen kuin olet varma, että se ei ole pelissä oleva pallo
Älä kanna tai pitele pelaajan mailoja tai varusteita. Pelaajaa saatetaan rangaista, jos näin tapahtuu
o eväiden, juomien, sadevaatteiden jne. vieminen pelaajalle on sallittua
Pysyttele hiljaa, paikallaan äläkä käytä kameraa, kun pelaaja on lyömässä.
Pelaajan ollessa alle 18 vuotias et voi ottaa valokuvia pelaajasta kysymättä ensin lupa
kilpailutoimikunnalta.
Jos sinulla on kysyttävää käänny kilpailutoimikunnan puoleen.

Lisätietoja
•

Lisätietoja juniorikilpailuista saa tapahtumien kilpailujen johtajilta sekä Suomen Golfliiton
kilpailukoordinaattorilta.

Mukavaa golfkautta 2018!

