
Finnish Senior Open 23.-25.7.2021 
KILPAILUMÄÄRÄYKSET Aura Golf 

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 Aura Golfia koskevat 
paikallissäännöt ja kilpailumääräykset. 

PELIMUOTO JA KÄYTETTÄVÄ TII 
Kilpailu pelataan 18+18+18 reiän tasoituksettomana lyöntipelikilpailuna, naiset 
punainen tii n.4837 metriä Par 71 ja miehet keltainen tii n. 5630 metriä Par 71. 

LÄHTÖAJAT KLO 8.00 ALKAEN: ensimmäinen päivä arvottu lähtöjärjestys, toinen ja 
kolmas päivä tulosten mukaan käännetty järjestys. Naiset lähtevät kaikkina 
kilpailupaivinä ensin.

CUT:  Miehet - toisen päivän jälkeen 60 parasta, naiset - ei cuttia 

TULOSKORTIT JA KORTTIEN PALAUTUS 
Tuloskortit saa kilpailupäivänä caddiemasterilta. Tulosten kirjaukseen käytetään 
puhelinta erillisen ohjeen mukaan tai pahvisia tuloskortteja. Ohje löytyy täältä:  

Lähdön yhteydessä lähettäjä tarkastaa, että jokaisessa lähdössä on vähintäin yksi 
’merkkaaja’, joka pitää koko ryhmän paperista tuloskorttia. Tuloskortit/elektroninen 
tulos tulee tarkastaa välittömästi kierroksen jälkeen seuran kilpailutoimistossa (scoring 
arealla), joka sijaitsee ison tulostaulun välit-tömässä läheisyydessä. Ei Caddie 
Masterin toimistoon. Tulokset tarkistetaan ryhmän paperisesta tuloskortista. 
Tuloskortti katsotaan palautetuksi, kun pelaaja poistuu kilpailutoimistosta tulosten 
tarkistamisen jäl-keen. Kilpailutoimiston alue on merkitty scoring area kyltein. 

TASATULOSTEN RATKAISU 
Tasatuloksen sattuessa voittaja ratkaistaan sudden death –menetelmällä reikä 
kerrallaan naiset – reiät 4 ja 5, miehet reikä 18. Muut sijoitukset ratkaistaan 
matemaattisella menetelmällä. Jos tilanne on vieläkin tasan, arpa ratkaisee. 
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KILPAILUN TUOMARI 
Markku Takanen 

KILPAILUN TOIMIKUNTA 
Risto Mäkinen Kilpailunjohtaja     
Markku Takanen, Tuomari 
SGS:n edustaja Kyösti Puustinen  040 7798 311 

Peliaika 
Kilpailun maksimipeliaika on 4 tuntia 20 minuuttia. Kentällä on reikien 5, 9 ja 13 jälkeen 
kyltit, joista voi tarkistaa oman ryhmän etenemistahdin ja siihen asti käytettävän mak-
simipeliajan. 

https://www.suomengolfseniorit.fi/sites/default/files/Golfbox%20Player%20Scoring-
ohjeita.pdf



PAIKALLISSÄÄNNÖT 
Ei kenttäkohtaisia paikallissääntöjä. Jos tulee muutoksia, niistä saa tiedon startterilta 
ennen lähtöä. 

VÄLIAIKATULOKSET 
Jatkuva seuranta puhelimen kirjauksista. Järjestäjän puolesta ei ole 9-reiän jälkeen 
perinteistä tulospalvelua vaan pelaajille on varattu 5 min tauko tulosten syöttöä ja 
tarkastusta varten. Väliaikatulokset kerätään erikseen sellaisilta ryhmiltä, jotka eivät 
halua käyttää Golfbox sovellusta. 

REIKIEN SIJAINTI GRIINEILLÄ 
Startteri jakaa lippukartat 

PALKINTOJEN JAKO 
Välittömästi tulosten selvittyä klubitalolla koronaohjeita noudattaen. 

MUUTA: 
• Bunkkereissa on haravat normaalisti. Haravoi jälkesi bunkkerissa.
• Kioskilta voi ostaa evästä mukaan peliä viivyttämättä, maksa kioskiostoksesi kioskilla.

Kortti ja käteinenkin käy maksuvälineenä.
• Ravintola on kilpailupäivinä auki poikkeuksellisesti ja aamupalaa on saatavana jo en-

nen ensimmäistä lähtöä.

Tutustu tarkoin Suomen Golfsenioreilta tulleisiin ohjeisiin liittyen pelaamiseen korona-
viruksen aikana. 

PELIN KESKYTTÄMINEN JA SAIRAUSTAPAUKSET  
Pelin keskeyttämisestä ilmoitetaan Hard Cardin mukaan. 
Sairaustapauksissa yhteys kilpailunjohtajaan tai tuomariin. 
Evakuointipaikka pelin keskeytyessä on klubitalo. 

EVAKUOINTISUUNNITELMA 




