KILPAILUMÄÄRÄYKSET
N60/N70 Tour
SaG 18.5.2022
Pelimuoto ja käytettävä tii
Kilpailu pelataan kummassakin sarjassa (N60 ja N70) 18 reiän tasoituksettomana ja
tasoituksellisena lyöntipelikilpailuna punaiselta tiiltä. Kaikki osallistuvat automaattisesti
kumpaankin sarjaan scr/hcp
Tasatulokset
Tasatulokset SCR-sarjassa ratkaistaan matemaattisella menetelmällä, jos sama, niin arpa ratkaisee.
HCP-sarjassa ratkaisee ensin pienempi tarkka tasoitus, jos sama , niin sitten arpa.
Live scoring
Kilpailussa käytetään digitaalista tulosten merkkaamista, Players Scoringia.
Pelaajat voivat täyttää omaa korttiaan, mutta heidän on pidettävä kirjaa tuloksesta myös toiselle
pelaajalle (toimia merkkarina). Merkitsijä ja pelaaja vahvistavat pelaajan tulosten oikeellisuuden
kierroksen jälkeen.
Tuloskortit ja korttien palautus
Pelaajan tulee palauttaa tuloskortti Säännön 3.3b mukaisesti, kilpailutoimikunnan osoittamalle
”scoring arealle”. Koko ryhmä samaan aikaan. Tuloskortti tulkitaan palautetuksi, kun pelaaja on
poistunut ”scoring arealta”.
Scoring area sijaitsee klubitalossa. Seuraa viitoitusta.
Virallinen aika
Virallinen aika on tiipaikalla olevan kellon osoittama aika
Palkintojenjako
Kummassakin sarjassa palkitseminen yhden palkinnon periaatteella eli palkinnon saa siitä sarjasta,
missä paremmin sijoittunut (scr/hcp). Palkitaan 3 parasta tämän periaatteen mukaisesti
Kilpailutoimikunta
SGS:n edustaja
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Muuta
Kilpailumaksuun sisältyvä keittolounas tarjolla klo 11.00-17.00. Kerro nimesi kassalla

KILPAILUN PAIKALLISSÄÄNNÖT
Kilpailussa noudatettavat säännöt
Kilpailu pelataan R&A:n julkaiseman ”Rules of Golf” (voimassa tammikuu 2019-)- sääntökirjan,
Suomen Golfliiton ”hard card’in” ja alla olevien Paikallissääntöjen ja kilpailumääräysten mukaan,
jotka syrjäyttävät kaikki muut Salo Golfin kenttää koskevat paikallissäännöt ja kilpailumääräykset
Suojaverkot kentällä sekä mainospurjeet ja muu mainosmateriaalia
Väylillä 4. 6. ja 18. olevat suojaverkot sekä mainospurjeet ja muu mainosmateriaali yleisellä
pelialueella ovat tilapäisiä kiinteitä haittoja (TIO). Kun haitta on suoralla pelilinjalla pallon ja reiän
välissä (”vapautus näkölinjalta”), voi pelaaja pudottaa pallon vapautumisalueelle, jonka
vertailupiste on lähin täydellisen vapautumisen piste, jossa fyysistä ja näkölinjan haittaa ei enää ole.
Vapautumisalueen koko on yhden mailanmitan sisällä vertailupisteestä, eikä se saa olla lähempänä
reikää kuin vertailupiste. Mallipaikallissääntö F-23 voimassa
Valkoiset tolpat (ulkorajamerkit) väylien 1 ja 10 sekä 17 ja 5 välissä
Pelatessa väylää 10 väylän vasemmalla puolella oleva alue, joka on merkitty valkoisin tolpin, on
ulkona. Pelatessa väylää 17 väylän oikealla puolella oleva alue, joka on merkitty valkoisin tolpin,
on ulkona.
Tolpat ovat ulkorajan merkkejä pelattaessa väylää 10 ja 17. Muita väyliä pelattaessa ne ovat
kiinteitä haittoja.
Out-rajan päättyminen:
Kaksi vierekkäistä valkoista tolppaa tarkoittaa sitä, että kentän sisäinen ulkoraja jatkuu näiden
kahden tolpan määrittelemässä suunnassa pelattavalta väylältä poispäin kentän ulkorajalle saakka.
Sinivalkoisin tolpin merkityt alueet
Sinivalkoisin tolpin merkitty alue on kielletty pelialue, jota käsitellään epänormaalina
kenttäolosuhteena. Kielletyn pelialueen haittaamisesta täytyy vapautua ilman rangaistusta Säännön
16 .1f mukaisesti.
Pelaaminen estealueeksi merkityllä alueella väylän 16 sivuojan pellonpuoleiselta osalta
Estealueen sisällä väylän 16 vasemmalla puolella sivuojan pellon puoleinen osa ja pellon puoleinen
nouseva rinne on kielletty pelialue. Pallon ollessa kielletyllä pelialueella, sitä ei saa pelata
paikaltaan ja pelaajan täytyy vapautua kielletyn pelialueen haittaamisesta säännön 17.1e mukaisesti.
Mittamerkit kentällä
Kaikki kentällä olevat mittamerkit ovat kiinteitä haittoja, joista vapautuminen ilman rangaistusta on
mahdollista Säännön 16.1 mukaisesti
Siirtosääntö
Siirtosääntö voimassa, katso erillinen soveltamisohje
Rangaistus paikallissäännön rikkomisesta kaksi lyöntiä.
Tuomari: Terjo Ek +358 50 3787130

