
KILPAILUMÄÄRÄYKSET OnGolf M50 FINNISH SENIOR TOUR 1 Nordcenter 

Fream 14. – 15.5.2022 

 
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 NGCC Fream-kenttää koskevat paikallissäännöt ja kilpailumääräykset. 

PELIMUOTO JA KÄYTETTÄVÄ TII 

Kilpailu pelataan 36 reiän tasoituksettomana lyöntipelikilpailuna valkoisilta tiiltä.  

TULOSKORTIT JA KORTTIEN PALAUTUS 

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. Puheli-

mella tuloksia kirjaavan henkilön on myös merkattava omat tuloksensa pahviselle tuloskortille. Kun 

tulokset on läpikäyty ja hyväksytty siirrytään yhdessä Scoring Arealle ilmoittamaan, että peliryhmän 

tulokset ovat OK. Tuloskortti katsotaan palautetuksi, kun pelaaja poistuu Scoring Arealta. 

TASATULOSTEN RATKAISEMINEN 

Kilpailun voitosta pelataan uusinta. Muut sijoitukset: 1. matemaattisella menetelmällä, 2. arvalla. 

 

KILPAILUN TUOMARI 

Markku Takanen  0400 449 430 

 

KILPAILUN TOIMIKUNTA 

Antti Ahti, NGCC, kilpailunjohtaja  0400 722148 

Markku Takanen  0400 449430 

Kyösti Puustinen, SGS:n edustaja 040 7798311 

 

SGS jäsenyys 

Pelaajan on oltava SGS:n jäsen ja osallistumalla kilpailuun hän sitoutuu jäsenmaksuun kuluvalla 

kaudella (ei koske SM-kilpailuja). 

 

PAIKALLISSÄÄNNÖT, NORDCENTER, FST1 2022   

Kentän olennaiset rakenteet 

• Hakkeella päällystetyt alueet. Huom: Yksittäiset hakepalat ovat irrallisia luonnonhaittoja (Sääntö 

15.1)  

• Kaikki kivimuurit 

Uusintaväylät 

• Tasatilanteessa voitto ratkaistaan Sudden death-menetelmällä pelaamalla väylää 18 

Kierroksen maksimiaika 

• 4h 32min 

 

RANGAISTUS PAIKALLISSÄÄNNÖN RIKKOMISESTA: Kaksi lyöntiä 

 

SIIRTOSÄÄNTÖ 

Pelaajan pallon ollessa yleisen pelialueen osalla, joka on leikattu väyläkorkeuteen tai lyhyemmäksi, 

voi pelaaja vapautua ilman rangaistusta yhden kerran asettamalla alkuperäisen tai muun pallon seu-

raavanlaiselle vapautumisalueelle: 

• Vertailupiste:Alkuperäisen pallon paikka . 

• Vertailupisteestä mitattu vapautumisalueen koko: avattu tuloskortti, 30 cm vertailupisteestä, 

mutta seuraavin rajoituksin 

• Vapautumisalueen sijainnin rajoitukset: 

» Ei saa olla lähempänä reikää kuin vertailupiste, ja 

» Täytyy olla yleisellä pelialueella. 

Toimiessaan tämän paikallissäännön mukaisesti pelaajan on valittava paikka, johon hän asettaa pal-

lonsa ja toimittava pallon takaisin asettamisessa Säännöissä 14 .2b(2) ja 14 .2e olevien toimintata-

pojen mukaisesti . 

 
 

http://www.suomengolfseniorit.fi/

