Gumböle Golf – Espoon lukioiden ja yläasteiden golfmestaruudet 11.9.2019
KILPAILUMÄÄRÄYKSET
Kilpailuissa noudatetaan R&A – organisaation voimassaolevia golfsääntöjä (Rules of Golf 2019 ->) sekä niistä tehtyä
suomennosta Golfin säännöt (2019)
Pelimuoto ja sarjat (lukiot ja yläasteet erikseen kolmessa eri sarjassa)
1. Sarja tasoitusraja
0 - 12.0 scr/lp (lyöntipeli ilman tasoitusta, pojat > valk.tee ja tytöt > sin. tee)
2. Sarja tasoitusraja 12.1 - 24.0 hcp/lp (tasoituksellinen lyöntipeli, pojat > kelt. tee ja tytöt > pun. tee)
3. Sarja tasoitusraja 24.1 - 36.0 hcp/pb (tasoituksellinen pistebogeypeli, pojat > kelt. tee ja tytöt > pun. tee)
Paikallissäännöt on mainittu tuloskorteissa.
SIIRTOSÄÄNTÖ VOIMASSA: Pelaajan pallon ollessa yleisen pelialueen osalla, joka on leikattu väyläkorkeuteen
tai lyhyemmäksi, voi pelaaja vapautua ilman rangaistusta yhden kerran asettamalla alkuperäisen tai muun pallon
seuraavanlaiselle vapautumisalueelle:
• Vertailupiste: Alkuperäisen pallon paikka
• Vertailupisteestä mitattu vapautumisalueen koko: 15 cm vertailupisteestä, mutta seuraavin rajoituksin:
• Vapautumisalueen sijainnin rajoitukset:
o
Ei saa olla lähempänä reikää kuin vertailupiste, ja
o
Täytyy olla yleisellä pelialueella.
Toimiessaan tämän paikallissäännön mukaisesti pelaajan on valittava paikka, johon hän asettaa pallonsa ja toimittava
pallon takaisin asettamisessa Säännöissä 14.2b(2) ja 14.2e olevien toimintatapojen mukaisesti. Rangaistus pallon
pelaamisesta väärästä paikasta rikkoen paikallissääntöä: Yleinen rangaistus Säännön 14.7a nojalla.
GOLFAUTON JA CADDIEN KÄYTTÖ KILPAILUSSA ON KIELLETTY
Hidas peli
Kisan aikataulu on 4 tuntia. Mikäli pelaajaryhmä jää kilpailuun annetusta aikataulusta ja muiden kuin ensimmäisen
kilpailuryhmän kyseessä ollessa enemmän kuin lähtövälin verran edellä pelaavasta ryhmästä, voidaan heidät asettaa
aikatarkkailuun. Aikatarkkailusta ei välttämättä ilmoiteta ryhmälle. Mikäli pelaaja ollessaan aikatarkkailussa käyttää
lyöntiinsä enemmän aikaa kuin 40 sekuntia siitä, kun on hänen vuoronsa lyödä, voidaan pelaajaa rangaista pelin
viivyttämisestä. Lyöntiin käytettävän ajan mittaaminen alkaa, kun on tuomarin mielestä pelaajan vuoro lyödä.
Ukonilma ja salamointi
Jos toimikunta keskeyttää pelin salamoinnin vuoksi, on pelaajien keskeytettävä peli välittömästi. Pelaajat eivät saa
jatkaa peliä ilman toimikunnan lupaa. Rangaistus tämän säännön rikkomisesta on kilpailusta sulkeminen.
Yksi pitkä sireenin ääni: Välitön pelin keskeytys
Kolme peräkkäistä sireenin ääntä: Pelin keskeytys
Kaksi perättäistä sireenin ääntä: Peli jatkuu
Mahdollisen vaarallisen tilanteen sattuessa kaikki harjoitusalueet ovat suljettu ja pelaaja EI SAA harjoitella kyseisillä
alueilla ennen kuin siihen annetaan lupa.
Matkapuhelimet
Puhelimesta tulee poistaa hälytysääni. Puhelimen mahdollinen käyttö ei saa viivyttää peliä eikä häiritä
kanssakilpailijoita. Pelaajaa voidaan rangaista pelistä sulkemisella.
Tuloskorttien palautus ja palkintojen jako
Tuloskorttien palautus kierrosten jälkeen caddie masterille. Sarjojen kolme parasta palkitaan kilpailun jälkeen.
Tasatulosten ratkaisu
Sarjoissa 1 tasatuloksen sattuessa voittajat ratkaistaan uusinnassa, joka alkaa tiiltä 1 ja kenttää pelataan järjestyksessä
ratkaisuun asti. Muu järjestys ratkaistaan tasoituksettomassa ns. matemaattisella menetelmällä, viimeiset 9/6/3/1
reikää ja tämän jälkeen arpa. Sarjoissa 2 ja 3 tasatuloksissa alempi tasoitus voittaa (ensin slope, sitten tarkka tasoitus).

Kilpailun tuomarina toimii: Markku Ignatius 050 593 5330

