FUTURE LIIGA FINAALIN YLEISET KILPAILUMÄÄRÄYKSET
JA SÄÄNNÖT 2019
1. Säännöt
Osakilpailuissa noudatetaan Suomen Golfliiton julkaisemia Golfin sääntöjä (voimassa 1. tammikuuta 2019 alkaen). Mahdolliset epäselvyydet säännöistä
ratkaistaan kulloinkin voimassa olevan englanninkielisen R&A Rules Limited julkaisemien Rules of Golf ja Official Guide to the Rules of Golf -teosten
pohjalta.

Lisäksi osakilpailuissa noudatetaan kilpailukohtaisia kilpailumääräyksiä sekä paikallissääntöjä. Osakilpailukohtaiset lisäykset kilpailumääräyksiin ja
paikallissääntöihin julkaistaan viimeistään ensimmäisen kilpailupäivän aamuna. Kilpailumääräykset ja paikallissäännöt jaetaan pelaajille starttereiden
toimesta sekä laitetaan esille klubin ilmoitustaululle.
2. Ajankohta
Kilpailupäivät ovat 31.8.-1.9.2019. Kilpailukenttänä on Aurinko Golf Naantali.
3. Osallistumisoikeus
Kilpailu on avoin kaikille 8-16 vuotiaille (Ikä, jonka pelaaja täyttää tai on täyttänyt vuonna 2019) amatöörigolfareille kansallisuudesta riippumatta.
Pelaajan tasoitus tulee olla alle 36,0.

Kilpailun maksimijoukkuemäärä on 26. Joukkueet valitaan Future Liiga rankingien 13.8.2019 tilanteen mukaan. Jokaiselta alueelta valitaan 3 parasta
ilmoittautunutta joukkuetta. Jos alueelta ei ilmoittaudu kolmea joukkuetta, paikoista tulee Golfliiton villejä kortteja. Järjestävällä seuralla on oikeus
asettaa oma joukkueensa kilpailuun.
Golfliiton villit kortit jaetaan seuraavassa järjestyksessä:
- Joukkueet Future Liiga -rankingien 13.8.2019 pistetilanteen mukaan (sama määrä joukkueita, joka alueelta)
- Yksittäiset pelaajat alueiden rankingien mukaan (sama määrä pelaajia, joka alueelta ja joka sarjasta).
4. Joukkue
Seurajoukkueet voivat osallistua kilpailuun 3-4 henkisin joukkuein. Samasta seurasta voi olla useampia joukkueita.
5. Pelimuoto
18 + 18 reikää tasoitukseton lyöntipeli. Kilpailussa ei ole cuttia. Tytöt sekä alle 12-vuotiaat pojat pelaavat punaisilta ja alle 16-vuotiaat pojat sinisiltä
tiimerkeiltä. Joukkueen tulokseen lasketaan kummaltakin kierrokselta joukkueen 3 parasta tasoituksetonta lyöntipelitulosta.
HUOM! Jos kilpailuun tulee mukaan yksittäisiä pelaajia ilman joukkuetta he pelaavat vain henkilökohtaisissa sarjoissa.
6. Tasatulokset
Tasatilanteessa kilpailun voittajajoukkue ratkaistaan äkkikuolemauusinnalla joukkueiden kapteenien nimeämien pelaajien kesken. Tasatilanteessa
muut sijoitukset ovat jaettuja.
7. Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen tulee tehdä 13.8.2019 klo. 18.00 mennessä sähköpostilla osoitteeseen juha.santala@golf.fi. Ilmoittautumisen yhteydessä seuran
tulee ilmoittaa kaikki joukkueensa, joukkueiden alustavat pelaajat sekä joukkueiden kapteenien yhteystiedot.

Henkilökohtaisiin sarjoihin ilmoittautuvien pelaajien tulee ilmoittautua kilpailuun sähköpostilla osoitteeseen juha.santala@golf.fi viimeistään 17.8.2019
klo 18:00 mennessä. HUOM! Joukkueiden ilmoittautuminen loppuu 13.8.2019 klo 18:00.
Ilmoittautumisviestistä tulee ilmetä seuraavat asiat:
- Pelaajan nimi
- Pelaajan kotiseura
- Pelaajan Golfbox ID (esim. FI-12-3456)

8. Kilpailumaksu
50 € / pelaaja. Kilpailumaksu tulee olla maksettuna ennen pelaajan ensimmäisen kierroksen lähtöaikaa.
9. Caddie
Caddien käyttö Future Tour Finaalissa on kielletty. Rangaistus tämän kilpailumääräyksen rikkomisesta on 2 lyöntiä tai reiän menetys kullekin väylälle,
jolla rikkomus on tapahtunut. Maksimirangaistus rikkeestä on 4 lyöntiä tai kahden reiän menetys. Toistuvasta tämän kilpailumääräyksen rikkomisesta
rangaistuksena on kilpailusta sulkeminen.
10. Tuloskortin palauttaminen
Pelaajan tulee palauttaa tuloskortti säännön 6-6b mukaan, kilpailutoimikunnan osoittamalle ”scoring arealle”. Tuloskortti tulkitaan palautetuksi, kun
pelaaja on poistunut ”scoring arealta”.
11. Palkinnot
Tapahtumassa palkitaan Future Liiga Finaalin kolme parasta joukkuetta, parhaat alle 12-vuotias poika sekä tyttö ja parhaat alle 16 vuotias poika sekä
tyttö. Alueellisista rankingeista palkitaan jokaisen alueen paras joukkue sekä parhaat alle 16- ja 12-vuotiaat tyttö ja poika pelaajat.
12. Rankingit
Kilpailun kautta ansaitut rankingpisteet merkataan joukkueen oman alueen rankingiin. Future Liiga Finaalin rankingpistetaulukko:
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13. 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 Golfliiton hallitus kilpailunjärjestäjien tai
kapteenin raporttien perusteella. Rangaistuksista päättää Golfliiton hallitus sääntöjen 14§ mukaisesti.

Riippumatta kenttien omista säännöistä on tupakointi sekä nuuskan ja alkoholin käyttö kielletty kaikissa Golfliiton nuorten kilpailuissa koko
kilpailutapahtuman ajan.
14. Nimen ja kuvan käyttöoikeus
Suomen Golfliiton kilpailujen osallistujaluettelot, lähtöajat, tulokset ja tilastot voidaan julkaista tiedotusvälineissä, Internetissä sekä liiton omissa
julkaisuissa.

Ilmoittautumalla kilpailuun pelaaja luovuttaa henkilötietonsa kilpailunjärjestäjän käyttöön sekä kuvausoikeudet ja valokuvien että videokuvan
käyttöoikeuden kilpailun järjestäjälle.
15. 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
2019” – 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
16. Kilpailun johtaja
Juha Santala, +358 40 736 5136, juha.santala@golf.fi

