KILPAILUMÄÄRÄYKSET N60/N70 Tour – Tammer Golf 12.7.2022
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 – siirto-oikeus mailan mitta.
Tammer-Golfin PAIKALLISSÄÄNNÖT, joita ei mainittu SGL:n Hard Cardissa:
1. Kentän ulkoraja on merkitty valkoisilla tolpilla tai maahan maalatulla valkoisella viivalla. Kun kentän
ulkoraja on maahan maalattu valkoinen viiva, valkoiset tolpat on asetettu osoittamaan ulkorajan olemassaoloa. Tällöin tolpat ovat kiinteitä haittoja.
2. Kaikki kentällä olevat tiet ja polut, myös päällystämättömät, ovat kiinteitä haittoja, joista saa vapautua rangaistuksetta Säännön 16.1 mukaisesti. Kentällä olevat sorastetut salaojat ovat kiinteitä haittoja, vapautuminen rangaistuksetta Säännön 16.1 mukaisesti. Kaikki kentällä olevat 150 ja 100 metrin mittapaalut ovat kiinteitä haittoja, joista vapautuminen ilman rangaistusta on mahdollista pudottamalla pallo Säännön 16.1 mukaisesti. Vapautumista ei sallita Säännön 15.2 mukaisesti.
3. Muurahaispesät: Kentällä olevat muurahaispesät ovat kunnostettavaa aluetta, josta saa vapautua
rangaistuksetta Säännön 16.1 mukaisesti.
4. Pelattaessa väylää 15, väylä 14 on ulkona. Väylän 15 ulkoraja on merkitty tolpilla, jotka ovat valkoisia väylän 15 puolelta ja mustia väylän 14 puolelta. Tolpat ovat ulkorajan merkkejä pelattaessa väylää 15. Muita väyliä pelattaessa ne ovat kiinteitä haittoja.
5. Nauhoilla merkityt vastaistutetut ja nuoret puut ovat kiellettyä pelialuetta.
Jos pelaajan pallo on missä tahansa kentällä paitsi estealueella ja pallo koskettaa tällaista puuta tai
tällainen puu haittaa pelaajan lyöntiasentoa tai aiotun svingin vaatimaa tilaa, täytyy pelaajan vapautua tästä rangaistuksetta Säännön 16.1f mukaisesti.
6. Vapautuminen ilmastusrei’istä viheriöllä
Pelaajan pallon ollessa ilmastusreiässä tai koskettaessa sitä viheriöllä pelaaja voi vapautua rangaistuksetta Säännön 16.1d nojalla. Säännössä 16.1d tarkoitettua haittaamista ei ole, jos ilmastusreikä
haittaa ainoastaan pelaajan lyöntiasentoa tai viheriöllä pelaajan pelilinjaa.
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 (Scoring Areana on TG:n caddiemasterin edessä oleva osa salia).
TASATULOSTEN RATKAISEMINEN
SCR: 1. matemaattisella menetelmällä, 2. arvalla.
HCP: 1. pienempi tarkka tasoitus 2. matemaattinen menetelmä 3. arvalla
KILPAILUN TOIMIKUNTA
Markku Ignatius, Tammer-Golfin edustaja
p. 050 593 5330
Marja-Leena Lähteenmäki, aputuomari
p. 050 516 8779
Tellervo Maunuksela, SGS:n edustaja
p. 040 570 4299
KILPAILUN TUOMARI
Markku Antikainen

puh nro

040 570 5556

SGS jäsenyys
Pelaajan on oltava SGS:n jäsen ja osallistumalla kilpailuun hän sitoutuu jäsenmaksuun kuluvalla
kaudella (ei koske SM-kilpailuja).
TULOSPALVELU
Tulokset kirjautuvat reikäkohtaisesti Golfboxiin kilpailijoiden toimesta
REIÄN PAIKAT VIHERIÖLLÄ: punainen lippu EDESSÄ, sininen lippu KESKELLÄ ja keltainen lippu
TAKANA

