KILPAILUMÄÄRÄYKSET N60/N70 Tour Ringside Golf 8.6.2022
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 Ringside Golfin kenttää koskevat paikallissäännöt ja kilpailumääräykset.
SIIRTOSÄÄNTÖ VOIMASSA kentän lyhyeksi leikatulla alueella.
ERG PAIKALLISSÄÄNNÖT, joita ei Hard Cardissa
LISÄYKSET GOLFLIITON PAIKALLISSÄÄNTÖIHIN:
1. Väylillä 11 ja 12 kentän ulkoraja on aitatolppien kentänpuolisten reunojen välinen maan
tasolla kulkeva suora linja.
2. Kentän sisäiset ulkorajat väylillä 1 ja18, pelattaessa ko väyliä OUT-paalut ovat ulkorajan
merkkejä, pelattaessa muita väyliä, OUT-paalut ovat kiinteitä haittoja.
3. Punaiset estealueet väylillä 13,15 ja 16 oikealla sivustalla on merkitty vain toiselta puolelta ja ne jatkuvat äärettömyyteen. Väylä 13 kohdalla sääntö on voimassa ensimmäiseen
siltarumpuun asti. Väylältä katsottaessa ojan toisella puolella oleva alue on kielletty pelialue, vapautuminen sääntö 17.1.e.
4. Epänormaalit kenttäolosuhteet (Kiinteät haitat ja kunnostettava alue)
1. Etäisyysmerkit
2. Väylä 17 viheriön ja väylä 18 lyöntipaikan välissä oleva ns. Onnin kivi
3. Kaikki kentällä olevat kiinteät opastemerkinnät, keinotekoiset rakenteet ja soittokello väylän 17 viheriön vieressä
Vapautuminen kiinteästä haitasta säännön 16.1 mukaisesti
Rangaistus paikallissääntöjen rikkomisesta on: yleinen rangaistus (2 lyöntiä)
PELIMUOTO JA KÄYTETTÄVÄ TII
Kilpailu pelataan 18 reiän tasoituksettomana ja tasoituksellisena lyöntipelikilpailuna punaiselta tiiltä.
TULOSKORTIT JA KORTTIEN PALAUTUS
Kilpailussa käytetään digitaalista tulosten merkkaamista. Linkki mobiilitulosten syöttöä varten tulee
Golfboxista. Erillinen ohje löytyy SGS:n kotisivuilta (www.suomengolfseniorit.fi) klikkaamalla sinisessä yläpalkissa KILPAILUT-osioita ja sieltä N60/N70 Tour.
Kierroksen jälkeen tulokset käydään läpi Scoring Arealla. Tuloskortti katsotaan palautetuksi, kun pelaaja poistuu Scoring Arealta.
TASATULOSTEN RATKAISEMINEN
SCR: 1. matemaattisella menetelmällä, 2. arvalla.
HCP: 1. pienempi tarkka tasoitus 2. matemaattinen menetelmä 3. arvalla
KILPAILUN TUOMARI
Tero Koreemäki

puh nro

040 590 3579

KILPAILUN TOIMIKUNTA
Aniitta Kurkela, Ringside:n edustaja p. 0400 230 501
Ari Vepsä, kilpailun johtaja
p. 0400 230 500
Tellervo Maunuksela, SGS:n edustaja p. 040 570 4299
SGS jäsenyys
Pelaajan on oltava SGS:n jäsen ja osallistumalla kilpailuun hän sitoutuu jäsenmaksuun kuluvalla
kaudella (ei koske SM-kilpailuja).

MUITA OHJEITA
TULOSPALVELU
Tulokset kirjautuvat reikäkohtaisesti Golfboxiin kilpailijoiden toimesta
REIKIEN SIJAINTI GRIINEILLÄ
Kilpailuun tehdään lippukartta, joka on saatavilla Espoo Ringside Golfin caddiemasterilta.

