Kilpailumääräykset
Ilmoittautuminen: Voidaan tehdä Nexgolfin kautta jäsenen omalta sivulta, tätä suositellaan 1.
vaihtoehtona. Kilpailuun voidaan ilmoittautua myös kirjoittamalla nimi, tasoitus ja kotiseura klubin kassalta
löytyvään kilpailukutsuun tai seuran nettisivuilta löytyvällä lomakkeella. Kilpailuihin tulee ilmoittautua
kilpailua edeltävänä päivänä klo.17.00 mennessä. Mikäli kilpailuun mahtuu, on myös jälki-ilmoittautuminen
mahdollista. Jälki-ilmoittautuneilta kilpailumaksu on 1,5 –kertainen.
Ilmoittautumisen peruminen: Jos kilpailija ilmoittautumisajan jälkeen peruu osallistumisen, on hän
velvollinen maksamaan maksun. Sairauden yms. takia ja siitä välittömästi ilmoittaen voidaan
kilpailumaksusta vapauttaa. Osallistuminen seuraavaan kilpailuun ei ole mahdollista ellei maksua ole
maksettu.
Kilpailumaksu: Kilpailumaksu ilmoitetaan kunkin kilpailun kilpailuinfossa. Täysihintainen greenfee sisältää
kilpailumaksun.
Osanottajamäärät: Osanottajamäärää voidaan rajoittaa kilpailutoimikunnan määräyksellä. Viikonloppukisat
alkavat pääsääntöisesti klo.10.00, tarkista kuitenkin alkamisaika ilmoitustaululta tai nettisivuilta. Yli 65vuotias seniori voi halutessaan valita teen seuran omissa kisoissa. Mikäli kilpailuissa on pituus- ja
tarkkuuslyöntikisa, se on yhteinen keltaiselta ja punaiselta teeltä pelaaville. Caddie on kisoissa sallittu,
mutta pelaaja on kuitenkin vastuussa hänestä ja hänen käytöksestään.
Tasoitukset: Suurin kilpailussa käytettävä pelitasoitus on 36, ellei toisin ole määritetty.
Tasoitukset joukkuepeleissä: Scramble ja greensome: Tasoitus lasketaan scramblessa seuraavasti:
pelaajien slopet yhteen ja kerrotaan 0,25. Parin yhteinen pelitasoitus ei voi olla korkeampi kuin alemman
hcp:n omaavan pelaajan pelitasoitus on. Pallo lyödään paikaltaan, ellei talvisääntö voimassa. Toinen lyönti
normaalin yhden mailanmitan droppaussäännön mukaisesti. Esteessä pallo asetetaan paikalleen siten, että
pallon asema on vastaava kuin ensin lyöneen,(ei aseteta edellisen lyöntijälkeen). Raffista ei saa pudottaa
väylälle eikä semiraffiin, eikä semiraffista väylälle. Greensomessa tasoitus lasketaan seuraavasti: 60%
pienemmästä tasoituksesta ja 40% isommasta tasoituksesta. Kilpailutoimikunta voi määrätä kilpailuun
lisäksi myös muita erikossääntöjä edellisten lisäksi ( Juhannuskisan heitot ja potkut, Enska Trophyn 6
avauksen avaussääntö). Bestball-kilpailuissa käytetään 3/4 -tasoitusta
Hcp reikäpeli tasoitus: Reikäpelien tasoitus on pelitasoitusten erotus (slope), joka huomioidaan hcp
reikäjärjestyksessä 1:stä alkaen.
Tasatilanteen ratkaiseminen: Mikäli scr-kilpailussa kilpailijoilla on sama lopputulos, ratkaisee viimeinen 18,
9,6,3,1 ja arpa. Seuranmestaruuskisoissa pelataan 1. reiästä alkaen uusinta kunnes voittaja selviää. Hcpkisoissa parempi tasoitus ratkaisee. Reikäpelissä jatketaan jatkorei'illä kunnes voittoja ratkeaa. Jatkoreiät 1.
eteenpäin. Hcp reikäpelissä tasoitus on käytössä myös jatkorei’illä.
Kilpailumuodot: Avoimiin kilpailuihin voi osallistua kaikki green cardin omaavat pelaajat sekä jonkin liiton
alaisen seuran jäsen. Seuranmestaruuskisat on tarkoitettu vain oman seuran (kotiseuran) pelaajille. Mikäli
pelaaja on useamman seuran jäsen, voi hän kuitenkin osallistua klubimestaruuskisoihin sekä edustaa
seuraa esimerkiksi seuraotteluissa. Kutsukilpailut on tarkoitettu erikseen kutsutuille pelaajille.
Tuloskortin täyttäminen: Kilpailija on vastuussa esitäytetyn tuloskortin tietojen oikeellisuudesta.
Väliaikalähdöillä pelattaessa kortti täytetään pelattujen reikien järjestyksessä. Yhteislähtökilpailuissa
kortista täytetään ensin etuysi pelattujen reikien järjestyksessä ja sen jälkeen takaysi.

Kulkuneuvon käyttö: Kilpailussa täyden kierroksen aikana pelaajien tulee kulkea jalkaisin, ellei toimikunta
anna lupaa käyttää golfautoa tai jotain muuta toimikunnan hyväksymää kuljetusta.
Palkinnot: Palkinnot jaetaan osallistujamäärien suhteen, ellei kilpailun sponsori toisin halua. Kilpailija voi
saada palkinnon vain yhdessä sarjassa. Mikäli kilpailija ei ole palkinnonjaossa läsnä, saa palkinnon klubilta.
Arpapalkinnot annetaan vain paikallaolijoille, jotka eivät muista sarjoista palkintoja saaneet.
Sijoituspalkinnon voi saada vain, mikäli pelaajalla (joukkuekilpailuissa kaikilla) on EGA-tasoitus.
Etäisyysmittareiden käyttö kilpailuissa: Etäisyysmittarin käyttö on pelissä sallittu. Pelaaja voi hankkia
etäisyystietoa käyttämällä etäisyyttä mittaavaa laitetta. Jos pelaaja käyttää etäisyyttä mittaavaa laitetta
arvioimaan tai mittaamaan jotain muuta olosuhdetta, joka voi vaikuttaa hänen pelaamiseensa. (esim.
korkeusvaihtelua, tuulen nopeutta, jne.), rikkoo pelaaja Sääntöä 14-3.
Myöhästyminen: Jos pelaaja myöhästyy enintään 5 minuuttia lähtöajastaan, on rangaistus lyöntipelissä
kaksi lyöntiä ja reikäpelissä reiän menetys. Mikäli pelaaja myöhästyy enemmän, suljetaan hänet pelistä.
Säännön 6-7 mukaan pelaajan on pelattava viivyttelemättä.
Pelin keskeyttäminen ja jatkaminen: “Kun peli on keskeytetty toimikunnan toimesta vaarallisen tilanteen
vuoksi, ja jos pelaajat ovat ottelussa tai ryhmässä reikien välissä, täytyy heidän keskeyttää pelaaminen ja
jatkaa vasta kun toimikunta antaa siihen luvan. Jos heillä on reiän pelaaminen kesken, niin heidän tulee
välittömästi keskeyttää reiän pelaaminen ja jatkaa vasta kun toimikunta antaa siihen luvan. Jos pelaaja ei
tottele tätä määräystä, hänet suljetaan pelistä, ellei ole jotain pätevää syytä kumota tätä rangaistusta
kuten Säännössä 33-7 määritellään. Merkki pelin välittömälle keskeytykselle on yksi pitkä sireenin
merkkiääni.
Seuraavia merkkiääniä käytetään:
Yksi pitkä sireenin ääni: Välitön pelin keskeyttäminen
Kolme peräkkäistä sireenin ääntä: Pelin keskeyttäminen
Kaksi peräkkäistä sireenin ääntä: Peli jatkuu
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