
KILPAILUMÄÄRÄYKSET 

M70 TOUR 3. OSAKILPAILU 

Kankaisten Golf MASKU 6.8.2020 

 
 

Pelimuoto  

Henkilökohtainen lyöntipeli 18 r, SCR ja HCP tee keltainen Kartano + Kankas 5478 m par 71. 

Kaikki osallistuvat automaattisesti kumpaankin sarjaan. 

   

Tasatulosten ratkaiseminen  

SCR: 1. matemaattisella menetelmällä, 2. arvalla. HCP: 1. pienempi tarkka tasoitus 2. matemaat-

tinen menetelmä 3. arvalla 

 

Tuloskortit ja korttien palauttaminen 

Kilpailussa käytetään digitaalista tulosten merkkaamista. Erillinen ohje löytyy SGS:n kotisivuilta 

(www.suomengolfseniorit.fi) klikkaamalla sinisessä yläpalkissa KILPAILUT-osioita. Kierroksen 

jälkeen Recording Arealla tulokset luetaan ääneen ja pelaaja vahvistaa oman tuloksensa suullisesti. 

Puhelimella tuloksia kirjaavan henkilön on myös merkattava omat tuloksensa pahviselle tuloskor-

tille. Kun tulokset on läpikäyty ja hyväksytty siirrytään yhdessä Scoring Arealle ilmoittamaan, että 

peliryhmän tulokset ovat OK. Tuloskortti katsotaan palautetuksi, kun pelaaja poistuu Scoring Are-

alta. Myös tulosten kirjaus pelkästään pahvikorttiin on mahdollista. (KORTTEJA EI VIAHDETA, 

EIKÄ ALLEKIRJOITETA) 

 

TULOSPALVELU – tulokset kirjautuvat reiittäin Golfboxiin kilpailijoiden toimesta. Jos ei onnistu, 

myös pahvikortti hyväksytään, silloinkin tulokset ilmoitetaan 9 reiän jälkeen. Molempien tarkistus 

Scoring Arealla 

 

Golfauto 

Golfauton käyttö on sallittu lääkärintodistuksella. Auton käytöstä on sovittava etukäteen järjestäjän 

kanssa. Autoa käyttävää ei valita maajoukkuetehtäviin. 

 

Kilpailun peliaika 

Kilpailun peliaika on 4 tuntia 10 min. Virallinen kilpailuaika on tiipaikalla olevan kellon osoittama 

aika 

 

Kilpailutoimikunta 

Kilpailun johtaja Martti Virtanen 050 5816207 

Tuomari  Jarmo Siekkinen 0400 173581 

SGS-kilpailuvastaava Kari Hiukka  0500 692790 

 

Kilpailun paikallissäännöt kääntöpuolella 
 

Muita asioita 

Kilpailumaksuun sisältyy buffet-lounas 
 

                                                                                                                  



 

 

KILPAILUN PAIKALLISSÄÄNNÖT 
 
 

Kilpailussa noudatettavat säännöt 

Kilpailu pelataan R&A:n julkaiseman ”Rules of Golf” (voimassa tammikuu 2019) - sääntökirjan, 

Suomen Golfliiton ”hard card’in” 2020 ja alla olevien Paikallissääntöjen ja kilpailumääräysten 

mukaan, jotka syrjäyttävät kaikki muut Kankaisten Golfin paikallissäännöt ja kilpailumääräykset 

 

Kentän kielletyt pelialueet on merkitty sinivalkoisin paaluin. 

Kentän kielletyt pelialueet on merkitty sinivalkoisin paaluin. Jos pelaajan pallo on kielletyllä 

pelialueella tai tämä alue häiritsee pelaajan lyöntiasentoa tai hänen aiottua mailansa heilahdusrataa, 

on pelaajan vapauduttava kielletyn pelialueen vaikutuksesta säännön 16-1f mukaisesti. 

 

Väylällä Kankas 6 pudotusalue (DZ) 

Kankas 6 väylä, jos pallo päätyy estealueelle väylän vasemmalla puolella, saa pelaaja pudottaa 

lisävaihtoehtona uuden pallon yhdellä rangaistuslyönnillä vihreillä paaluilla merkitylle 

pudotusalueelle (DZ). 

 

Mittamerkit kentällä 

Kaikki kentällä olevat mittamerkit ovat kiinteitä haittoja. Merkin poistaminen on kielletty. 

Vapautuminen ilman rangaistusta on mahdollista Säännön 16.1 mukaisesti 

 

Rangaistus paikallissäännön rikkomisesta kaksi lyöntiä. 

 

 

                                                                                                      


