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Kilpailuissa noudatettavat säännöt ovat Suomen Golfliiton julkaisemat Golfin säännöt (voimassa 1.tammikuuta 2019 alkaen).  
Mahdolliset epäselvyydet säännöistä ratkaistaan kulloinkin voimassa olevan englanninkielisen R&A Limeted julkaisemien  
Rules of Golf ja Official Guide to the Rules of Golf- teosten pohjalta. 
 
KILPAILUUN ILMOTTAUTUMINEN 
Jäsenet ilmoittautuvat ensisijaisesti omilla tunnuksilla Nexgolf-ohjelmassa>Kilpailut ja tapahtumat. Ilmoittautua voi myös 
sähköpostilla caddiemaster@kareliagolf.fi, puhelimella 0106669040 tai paikan päällä.Ilmoittautuminen päättyy kaksi päivää ennen 
kilpailua klo 18. Jälki-ilmoittautumisia hyväksytään ainoastaan kilpailun johtajan/toimiston luvalla jos on vajaita ryhmiä. 
 
AMMATTILAISET 
Ammattilaiset saavat osallistua seuran järjestämiin kilpailuihin. Ammattilaiset saavat vastaanottaa palkintoja. Tasoituksellisissa 
kilpailuissa ammattilaiset käyttävät korkeintaan tarkkaa tasoitusta 0, josta pelitasoitus otetaan. 
 
LÄHTÖLISTAT, LÄHTÖAIKA 
Ilmoittautuessa voi jättää toiveen aikaisesta tai myöhäisestä lähtöajasta. Lähtöryhmiä ei voi valita. Lähtölistat julkaistaan edellisenä 
päivänä viimeistään klo 12.00 verkkosivuilla ja ilmoitustaululla. Lähtöajat lähetetään myös tekstiviestinä, mikäli kilpailijan 
puhelinnumero on jäsenrekisterissä. 
 
PELINOPEUS 
Mikäli pelaajaryhmä jää kilpailun aikataulusta tai muiden kuin ensimmäisen ryhmän kyseessä ollessa enemmän kuin lähtövälin 
verran edellä menevästä ryhmästä heidät voidaan asettaa aikatarkkailuun. Aikatarkkailusta ilmoitetaan ryhmälle. Mikäli pelaaja 
ollessaan aikatarkkailussa käyttää lyöntiinsä enemmän aikaa kuin 40 sekuntia, siitä hetkestä lähtien, kun on hänen vuoronsa lyödä, 
saa pelaaja rangaistuksen pelin viivyttämisestä seuraavasti: 
1.rikkomus:   Varoitus                                 
2.rikkomus    Yksi rangaistuslyönti            
3.rikkomus:   Kaksi rangaistuslyöntiä       
4.rikkomus:   Tuloksen hylkääminen        
Aikatarkkailua tekevät vain tuomari tai kilpailunjohtaja Lyöntiin käytettävän ajan mittaaminen alkaa, kun tuomarin tai kilpailun- 
johtajan mielestä on pelaajan vuoro lyödä. Aikatarkkailu päättyy tuomarin ilmoituksesta tai kun ryhmä saavuttaa aikataulun tai 
edellä menevän ryhmän. 
 
KULJETUS 
Kierroksen aikana pelaajan ja caddien tulee kulkea jalkaisin, paitsi jos toimikunta on myöntänyt luvan tilapäiseen moottoroituun 
kuljetukseen tai hyväksyy sen myöhemmin. . 
Lääkinnällisellä perusteella (Lääkärintodistus) pelaaja saa toimikunnan luvalla käyttää moottoroitua kuljetusta, ellei kilpailukutsussa 
toisin mainita. 
 
KÄYTTÄYTYMINEN 
Mikäli pelaaja käyttäytyy epäurheilijamaisesti, toimikunta voi rangaista pelaajaa. Epäurheilijamaista käytöstä on mm: 
Kentänhoidon laiminlyönti (esim. jättää hiekkaesteen haravióimatta tai turpeet laittamatta takaisin), epäasiallinen kielenkäyttö, 
mailan heittäminen tai muu vaarallinen käsittely, kentän kaluston tai muun omaisuuden vahingoittaminen, toisen pelaajan, 
toimihenkilön tai muun henkilön solvaaminen. 
Toimikunta käsittelee kunkin tapauksen tapauskohtaisesti. Mahdollisia rangaistuksia ovat: varoitus, yhden lyönnin rangaistus, 
yleinen rangaistus ja tuloksen hylkääminen. 
 
NIMEN JA KUVAN KÄTTÖOIKEUS 
Karelia Golf ry:n kilpailujen osallistuja luettelot, lähtöajat, tulokset ja tilastot voidaan julkaista tiedotusvälineissä, internetissä sekä 
seuran omissa julkaisuissa. 
Ilmoittautumalla kilpailuun pelaaja luovuttaa henkilötietonsa kilpailunjärjestäjän käyttöön sekä kuvausoikeudet ja valokuvien ja 
videokuvan käyttöoikeuden kilpailun järjestäjälle. 
 
KORKEIN KÄYTETTÄVÄ TASOITUS 
Korkein käytettävä tasoitus on 36, ellei kilpailukutsussa toisin mainita. Tarkasta tasoituksesta otetaan pelitasoitus. 
 
RATKAISUT TASATILANTEET 
Lyöntipeli: Tasoituksellisissa kilpailuissa tasatulosten välillä voittaa se, jolla on> pienempi pelitasoitus> pienempi tarkka 
tasoitus>arpa. 
Reikäpeli: Reikäpeliottelun ollessa tasan, on peliä jatkettava välittömästi reikä reiältä kunnes toinen pelaajista voittaa reiän. Ottelu 
päättyy tähän. 
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TASOITUKSELLISET REIKÄPELIT 
Tasoituksellisissa reikäpeleissä saa suuremmalla tasoituksella pelaava tasoitusten eron verran lyöntejä hyväkseen. Ero lasketaan 
tarkoista tasoituksista, tästä erosta tehdään matemaattinen pyöristys. 
Tasoituksellisiin reikäpeleihin määritelty hcp- taulukko löytyy klubin ilmoitustaululta. saadut tasoituslyönnit käytetään hcp- taulukon 
mukaisessa järjestyksessä. 
 
KILPAILUSARJAT JA ARVONNAT 
Kilpailusarjat ilmenevät kilpailukutsusta. 
Joissakin kilpailuissa on arvontapalkintoja palkintojenjaossa paikalla olevien, palkinnoitta jääneiden kesken arvottavaksi. 
 
KILPAILUSTA POISJÄÄMINEN 
Jos pelaaja jää pois kilpailusta ilmoittamatta, kilpailumaksu peritään jälkikäteen ja pelaajalta pyydetään selvitys poisjäännistä. 
 
PALKINNOT 
Mikäli pelaajalla ei ole voimassa olevaa EGA- tasoitusta, hän ei voi ottaa vastaan palkintoja tasoituksellisessa sarjassa. Hän voi 
osallistua kilpailuun ja voittaa palkintoja tasoituksettomassa sarjassa. 
 
TAUKO KLUBIKILPAILUSSA 
Klubikilpailussa on sallittua pitää 7 minuutin tauko kierroksen puolivälissä, mikäli ryhmä ei ole jäänyt jälkeen edellä menevästä 
ryhmästä. 
 
KILPAILUN PÄÄTTYMINEN 
Kilpailu tai ottelu katsotaan päättyneeksi, kun palkintojenjaon päättymisestä on kulunut 15 minuuttia tai kilpailun tulokset tai 
ottelun tulos on laitettu klubin ilmoitustaululle. 
 
VASTUU KILPAILUJÄRJESTELYISTÄ JA TUOMARIASETTELUSTA 
Vastuu kilpailun järjestelyistä ja tuomariasettelusta on järjestävällä toimikunnalla, yrityskilpailujen osalta toimistolla ja avointen sekä 
seuranmestaruuskilpailujen osalta kilpailutoimikunnalla. 
Kilpailunjohtajan/ tuomarin yhteystiedot ilmoitetaan kilpailijoille kilpailuinfossa kilpailupäivän aamuna. 
 


