
 
 

KILPAILUMÄÄRÄYKSET 
OnGolf Finnish Senior Tour  

SM Lyöntipelit, naiset      

Master Golf, Forest, 30.-31.7.2022 
 
Kilpailussa noudatettavat säännöt 
Kilpailu pelataan R&A:n julkaiseman Rules of Golf (voimassa tammikuu 2019-) -sääntökirjan, 
Suomen Golfliiton Hard Cardin (2022) ja alla olevien paikallissääntöjen ja kilpailumääräysten 
mukaan, jotka syrjäyttävät kaikki muut Master Golfin golfkenttiä koskevat paikallissäännöt ja 
kilpailumääräykset. 
 
Pelimuoto ja käytettävä tii 
Kilpailu pelataan 18 + 18 reiän tasoituksettomana lyöntipelikilpailuna Forest -kentän tiiltä 47.  
 
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 
Tasatilanteessa sarjan voitto ratkaistaan ’Sudden death’ -menetelmällä pelaamalla väylää 18 ja 1 niin 
monta kertaa, kuin tarvitaan ratkaisun saamiseksi. Muut sijoitukset ratkaistaan matemaattisella 
menetelmällä. 
 
Kierroksen maksimiaika 
Kierrokseen käytettävä maksimiaika on 4 h 15 minuuttia. 
 
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 
Kimmo Helaskoski, päätuomari 040 706 5539 
Asko Arkkola, tuomari  040 562 7890 
Raimo Åstedt, tuomari  040 034 6669 
Markku Takanen, tuomari (sunnuntai) 040 044 9430 
 
Kilpailutoimikunta 
Matti Kangaspunta, kilpailunjohtaja 050 347 7623 
Kimmo Helaskoski, tuomari 040 706 5539 
Anne Kokko, FST kilpailuvastaava 040 559 8469 
 
Caddiemaster  09 849 2300 
 



 
 
PAIKALLISSÄÄNNÖT 
 
Siirtosääntö (mallipaikallissääntö E3) 
Pelaajan pallon ollessa yleisen pelialueen osalla, joka on leikattu väyläkorkeuteen tai 
lyhyemmäksi, voi pelaaja vapautua ilman rangaistusta yhden kerran asettamalla 
vapautumisalueelle, joka on yleisellä pelialueella enintään 38cm (= 2×tuloskortti) pallon 
alkuperäisestä sijainnista ja ei ole sitä lähempänä reikää. 
 
Sisäinen ulkoraja väylien 1 ja 18 välissä 
Ulkorajamerkinnät ovat voimassa pelattaessa reikää 1.  
Pelattaessa reikää 18 ovat em. ulkorajaa osoittavat paalut kiinteitä haittoja. Paalujen 
poistaminen on kielletty. Vapautuminen haitasta Säännön 16.1 mukaan. 
 
Epänormaalit kenttäolosuhteet: 

- Reikä 1: 
Alue, joka on väylän 1 vasemmalla puolella noin 50-90m ennen viheriötä ja on merkitty 
sini-valkoisilla paaluilla. Aluetta käsitellään epänormaalina kenttäolosuhteena. Alueelta 
saa pelata tai haitasta vapautua ilman rangaistusta Säännön 16 .1 mukaisesti. 

- Reikä 3: 
Viheriön oikealla puolella olevasta paaluin ja merkkiviivalla merkitystä alueesta saa 
vapautua Säännön 16.1 mukaisesti. Tämän lisäksi voidaan myös jatkaa pudottamalla 
rangaistuksetta pallo DZ-merkitylle pudotusalueelle, joka on epänormaalin 
kenttäolosuhteen alkupäässä. 

- Kaikki kentällä olevat mittamerkit ovat kiinteitä haittoja, joista vapautuminen on 
mahdollista Säännön 16.1 mukaisesti. 

 
Paikallissäännön rikkomisesta rangaistus on Yleinen rangaistus (2 lyöntiä) 


