ERITYISGOLFIN LYÖNTIPELI SM 2018
YLEISET KILPAILUMÄÄRÄYKSET JA SÄÄNNÖT
Aura Golf 20.-21.7.2018
Erityisgolfin Lyöntipelin SM-kilpailu pelataan vuonna 2018 Lyöntipelin Suomen mestaruuskilpailun yhteydessä kahden
viimeinen pelipäivän aikana.
1. Säännöt
Kilpailussa noudatetaan Suomen Golfliiton julkaisemia Golfin sääntöjä (voimassa 1. tammikuuta 2016 alkaen) sekä A
Modification of the Rules of Golf for Golfers with Disabilities-teosta. Mahdolliset epäselvyydet säännöistä ratkaistaan
kulloinkin voimassa olevan englanninkielisen R&A Rules Limited julkaisemien Rules of Golf ja Decisions on the Rules of
Golf teosten pohjalta.
Lisäksi kilpailuissa noudatetaan kilpailukohtaisia kilpailumääräyksiä sekä paikallissääntöjä. Kilpailukohtaiset lisäykset
kilpailumääräyksiin ja paikallissääntöihin julkaistaan viimeistään ensimmäisen kilpailupäivän aamuna.
Kilpailumääräykset ja paikallissäännöt jaetaan pelaajille starttereiden toimesta sekä laitetaan esille klubin
ilmoitustaululle.
2. Osallistumisoikeus
Erityisgolfin Lyöntipeli SM-kilpailun sarjoihin voivat osallistua kaikki liikunta-, kehitys-, näkö-, tai kuulovammaisille ja
elinsiirron saaneet amatööripelaajat, joilla on Suomen kansalaisuus. Kilpailuun otetaan mukaan enintään 9 mies- ja 6
naispelaajaa. Pelaajat otetaan mukaan kilpailuun tasoitusjärjestyksessä. HUOM! Jos toinen sarjoista ei täyty, voidaan
toista sarjaa täydentää niin, että pelaajamäärä on yhteensä maksimissaan 15 pelaajaa.
3. Sarjat / Pelimuoto
E-MIEHET
18 + 18 R
Tasoitukseton lyöntipeli
E-NAISET
18 + 18 R
Tasoitukseton lyöntipeli

Valkoinen tee
Sininen tee

Max HCP 14,0
Max HCP 18,0

4. Ilmoittautuminen
Pelaajan tulee ilmoittautua kilpailuun omalla golfbox-id:llään ilmoittautumisen sulkeutumiseen mennessä.
Ilmoittautuminen sulkeutuu 4.7.2018 klo 18:00. Ilmoittautuminen tapahtuu golf.fi-kilpailukalenterin kautta. HUOM!
Jälki-ilmoittautumisia ei hyväksytä!
Ilmoittautuessa erityisgolf-sarjaan pelaajan tulee valita golfboxissa ilmoittautumisen yhteydessä sarjakseen E-Miehet
tai E-Naiset.
5. Osallistujien valinta
Molemmissa sarjoissa osallistujat valitaan kilpailuun ilmoittautumishetken tasoituksen perusteella. Jos pelaajan
tasoitus muuttuu ilmoittautumisen jälkeen hän voi päivittää ilmoittautumisensa/tasoituksensa golfboxin kautta.
Pelaaja on itse vastuussa tasoituksestaan.
6. Lähtöajat
E-Miesten ja E-Naisten sarjojen pelaajat pelaavat omissa ryhmissään. Ensimmäisen kierroksen osalta pelaajat arvotaan
lähtöryhmiin. Viimeinen kierros pelataan käännetyssä paremmuusjärjestyksessä. Molempien sarjojen paras ryhmä
pyritään asettamaan viimeisellä kierroksella mahdollisimman loppuun, jotta pelaajien ei koidu turhaa odottelua
palkintojen jaon suhteen.
7. Tasatulokset
Voittaja kummassakin sarjassa ratkaistaan ”äkkikuolema”-uusinnalla. Uusintaväylä päätetään myöhemmin. Muut
tasatulokset ratkaistaan matemaattisesti viimeisten 18, 9, 6, 3 ja 1 reiän tai sen jälkeen arvonnan mukaan.
8. Tuloskortit
Pelaajan tulee palauttaa tuloskortti säännön 6-6b mukaan, kilpailutoimikunnan osoittamalle ”scoring arealle”.
Tuloskortti tulkitaan palautetuksi, kun pelaaja on poistunut ”scoring arealta”.

9. Palkinnot ja palkintojen jako
Kilpailussa jaetaan amatöörisääntöjen mukaiset palkinnot molempien sarjojen kolmelle parhaalle pelaajalle.
Palkintojen jako pidetään SM Lyöntipeli 2018 kilpailun palkintojen jaon yhteydessä.
10. Ranking
Kilpailusta saa pisteitä E-Tourin tasoituksettoman sarjan rankingiin samaan tapaan kuin normaaleista E-Tour
kilpailuista.
11. 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 Suomen Golfliitto ry:n kurinpitomääräysten mukaisesti.
12. Nimen ja kuvan käyttöoikeus
Ilmoittautumalla kilpailuun pelaaja luovuttaa henkilötietonsa kilpailunjärjestäjän käyttöön sekä kuvausoikeudet ja
valokuvien että videokuvan käyttöoikeuden kilpailun järjestäjälle.
Suomen Golfliiton kilpailujen osallistujaluettelot, lähtöajat, tulokset ja tilastot voidaan julkaista tiedotusvälineissä,
Internetissä sekä liiton omissa julkaisuissa.
13. Antidoping
Suomen Golfliitto noudattaa Kansainvälisen Olympiakomitean sääntöjä ja määräyksiä dopingin suhteen ja Euroopan
Neuvoston dopingin vastaista yleissopimusta. Suomessa dopingaineiden käyttöä valvoo Suomen urheilun eettinen
keskus (SUEK). ”Kielletyt lääkeaineet ja menetelmät urheilussa 2018” – julkaisu kertoo nimensä mukaisesti mitkä
lääkeaineet ovat kiellettyjä ja mitkä sallittuja. SUEK voi tehdä dopingtestejä sekä harjoitus että kilpailukaudella. Jos
käytät pysyvää lääkitystä, joka sisältää urheilussa kiellettyjä lääkeaineita, tulee sinun hakea erivapautta SUEK:lta.
Lisätiedot: www.suek.fi
14. Yhteystiedot
Kilpailun johtaja
Tuomari
Seuran edustaja

Eero Kangasniemi
Arto Teittinen
Sami Pere

+358 40 761 3352 eero.kangasniemi@golf.fi
+358 50 521 3654 arto.teittinen@golf.fi
+358 40 035 5155 sami.pere@auragolf.fi

