
 
 

KILPAILUMÄÄRÄYKSET 
OnGolf Finnish Senior Tour  

SM-joukkuekisa, naiset      

St. Laurence Golf 17.-18.9.2022 
 
 
Kilpailussa noudatettavat säännöt 
Kilpailu pelataan R&A:n julkaiseman Rules of Golf (voimassa tammikuu 2019-) -sääntökirjan, 
Suomen Golfliiton Hard Cardin (2022), SGS:n SM-joukkuekisasääntöjen ja alla olevien 
paikallissääntöjen ja kilpailumääräysten mukaan, jotka syrjäyttävät kaikki muut St. Laurence Golfin 
golfkenttiä koskevat paikallissäännöt ja kilpailumääräykset. 
 
Pelimuoto ja käytettävä tii 
Kilpailu pelataan 2 - 4 pelaajan muodostamin joukkuein tasoituksettomana lyöntipelinä siten, että 1. 
päivänä pelataan Four-Ball- ja Foursome -paripelit ja 2. päivänä yksilöpelit. Kisa pelataan Kalkki-
Petterin punaiselta tiiltä.  
 
Pelaajat 
Seura voi käyttää kilpailussa neljää (4) eri pelaajaa. Peliparit ensimmäiselle päivälle ja 3 
yksilöpelaajaa toiselle päivälle tulee vahvistaa ennen ilmoittautumisajan umpeutumista. Tämän 
jälkeen esim. sairaustapauksissa on mahdollisuus korvata joukkueeseen nimetty pelaaja. 
 
Tuloskortit ja korttien palautus 
Kilpailussa käytetään ensisijaisesti digitaalista Golfbox-tuloskorttia.  
Pelaajan tulee vahvistaa elektroninen tuloskortti säännön 3.3b mukaisesti kierroksen jälkeen Scoring 
Area -alueella toimistossa. 
 
Tasatulosten ratkaisu 
Kahden tai useamman joukkueen päätyessä tasatulokseen voittaja ratkaistaan ”äkkikuolema”-
uusinnalla, johon kapteeni nimeää yhden pelaajan joukkueestaan. Uusinta pelataan toimikunnan 
määräämillä väylillä.  
Muiden sijojen osalta tasatulostilanteessa toisen päivän tulos ratkaisee järjestyksen. Mikäli tulos on 
edelleen sama, paras laskettava henkilökohtainen tulos ratkaisee. Mikäli tulos on edelleen tasan, sijat 
ratkaistaan joukkueiden huomioimatta jääneen yksilötulosten perusteella. Mikäli tilanne on edelleen 
sama, toiseksi paras henkilökohtainen tulos ratkaisee. Jos kaikki tulokset ovat samoja, järjestys 
ratkaistaan arvalla. 
 
Kierroksen maksimiaika 
Kierrokseen käytettävä maksimiaika on 4 h 21 min. 
 
 
PELIN KESKEYTTÄMINEN JA SAIRAUSTAPAUKSET  
 
Pelin keskeyttämisestä ilmoitetaan Hard Cardin 2022 mukaisesti 

 Yksi pitkä sireenin ääni  Välitön pelin keskeytys 
 Kolme peräkkäistä sireenin ääntä Pelin keskeytys 
 Kaksi perättäistä sireenin ääntä  Peli jatkuu 

 
Kiireellisissä sairaustapauksissa tarvittaessa yhteys yleiseen hätänumeroon 112, asiasta välittömästi 
ilmoitus myös toimikunnalle. 



Evakuointipaikkojen sijainti mahdollisen pelin keskeytyksen varalta jaetaan tarvittaessa. 
 
Kilpailun tuomarit 
Olavi Lehtimäki, päätuomari 050 309 0720 
Erkko Einiö, tuomari  050 360 9664 
Petteri Aittola, tuomari  050 553 7002 
 
 
Kilpailutoimikunta 
Susanna Holm, kilpailunjohtaja 044 372 7005 
Olavi Lehtimäki, päätuomari 050 309 0720 
Anne Kokko, FST kilpailuvastaava 040 559 8469 
 
Caddiemaster  0600 305 584 
 
 
 
 
PAIKALLISSÄÄNNÖT 

1. Jos tiedetään tai on käytännössä varmaa, että pelaajan pallo on osunut sähköjohtoon 
pelattaessa Kalkkipetterin väylää 4 ja 5, lyöntiä ei lasketa. Pelaajan tulee uusia lyönti ilman 
rangaistusta siitä paikasta mistä edellinen lyönti suoritettiin (ks. Säännöstä 14.6 kuinka 
toimia). 

2. Etäisyyttä osoittavat mittalaatat ja -merkit sekä etäisyyttä osoittavien paalujen jalustat 
kentällä ovat kiinteitä haittoja, joiden siirtäminen on kielletty.  Vapautuminen rangaistuksetta 
säännön 16.1b mukaan. (Jalustoissa olevat etäisyyttä osoittavat paalut itsessään ovat 
määritelmän mukaan liikuteltavia haittoja.) 

3. Hakkeella peitetyt alueet puiden juurella ovat kentän olennaista rakennetta. Irralliset 
hakepalat ovat irrallisia luonnonhaittoja. 

4. Siirtosääntö: (Mallipaikallissääntö E-3) 
Pelaajan pallon ollessa yleisen pelialueen väyläkorkeuteen tai lyhyemmäksi leikatulla osalla, 
voi pelaaja vapautua ilman rangaistusta yhden kerran asettamalla alkuperäisen tai muun 
pallon vapautumisalueelle, jonka koko on 15 cm, mutta ei lähemmäksi reikää ja pallon täytyy 
pysyä yleisellä pelialueella. 

 


