
KILPAILUMÄÄRÄYKSET OnGolf M50 FINNISH SENIOR TOUR 2    

Kytäjä Golf South East 18. – 19.6.2022 
 
KILPAILUSSA NOUDATETTAVAT SÄÄNNÖT  
Kilpailu pelataan R&A:n julkaiseman ”Rules of Golf ” (voimassa tammikuu 2019-) - sääntökirjan, Suomen Golflii-
ton “hard card’in” ja alla olevien paikallissääntöjen ja kilpailumääräysten mukaan, jotka syrjäyttävät kaikki muut 
Kytäjä Golfin South East-kenttää koskevat paikallissäännöt ja kilpailumääräykset. 

PELIMUOTO JA KÄYTETTÄVÄ TII 
Kilpailu pelataan 36 reiän tasoituksettomana lyöntipelikilpailuna 59 tiiltä.  

TULOSKORTIT JA KORTTIEN PALAUTUS 
Kilpailussa käytetään digitaalista tulosten merkkaamista. Erillinen ohje löytyy SGS:n kotisivuilta (www.suomengolf-
seniorit.fi) klikkaamalla sinisessä yläpalkissa KILPAILUT-osioita. Kierroksen jälkeen Recording Arealla tulokset lue-
taan ääneen ja pelaaja vahvistaa oman tuloksensa suullisesti. Puhelimella 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.  
Tämän jälkeen Caddiemaster lukitsee pelaajan tulosrivin. Tuloskortti katsotaan palautetuksi, kun pelaaja poistuu 
Scoring Arealta. 

TASATULOSTEN RATKAISEMINEN 
Kilpailun voitosta pelataan uusinta. Muut sijoitukset: 1. matemaattisella menetelmällä, 2. arvalla. 
 
KILPAILUN TUOMARI 
Timo Käiväräinen   
 
KILPAILUN TOIMIKUNTA 
Erkka Ravi, KyG, kilpailunjohtaja  0400 590743 
Timo Käiväräinen, tuomari            0400 473643 
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, SOUTH EAST 18.-19.6.   

Kentän ulkorajat 
Yleisten teiden ja kevyen liikenteen teiden kentän puoleinen pinnoitteen reuna (sora- tai asfalttipinta) on kentän 
ulkoraja. 
 
Varapallon lyöminen väylillä 14 ja 18 (Mallipaikallissääntö B-3) 
Jos pelaaja ei tiedä onko hänen pallonsa estealueella SE-kentän väylällä 14 tai 18, pelaaja voi pelata varapallon 
säännön 18.3 mukaisesti, jota on muokattu seuraavasti: 
Pelatessaan varapalloa pelaaja voi käyttää lyönti ja lyöntimatka-vapautusta (sääntö 17.1d(1)), linjassa taaksepäin-
vapautusta (sääntö 17.1d(2)) tai sivuttaista vapautusta (sääntö 17 .1d(3)). 
Jos alkuperäinen pallo löytyy estealueelta kolmen minuutin etsinnän aikana. Pelaaja voi valita joko:  
- Jatkamisen alkuperäisellä estealueella olevalla pallolla, jolloin varapalloa ei saa enää pelata, tai 
- Jatkamisen pelatulla varapallolla 
 
Kielletty pelialue väylällä 13 
SE-kentän väylän 13 oikealla puolella oleva joen takainen estealue on kielletty pelialue. 
 
Uusintaväylät 
• Tasatilanteessa voitto ratkaistaan Sudden death-menetelmällä pelaamalla väyliä 15,18,15,18… 
 
Kierroksen maksimiaika 
• 4h 22min 
 
RANGAISTUS PAIKALLISSÄÄNNÖN RIKKOMISESTA: Kaksi lyöntiä 

MUITA OHJEITA 

REIKIEN SIJAINTI GRIINEILLÄ – Startteri jakaa pelaajille lippukartan tai lippukartasta voi ottaa kuvan. 

http://www.suomengolfseniorit.fi/
http://www.suomengolfseniorit.fi/

