KENTÄLLÄ PELAAMISEN TIEDOTE 21.4.2020

Karelia Golfin ohjeistus turvalliseen harrastamiseen toimitiloissamme
Meillä Karelia Golfissa pyritään tarjoamaan mahdollisuus ulkoiluun ja liikkumiseen
myös näinä haastavina aikoina. Seuraamme kaikessa toiminnoissa THL:n,
valtioneuvoston sekä Suomen Golfliiton ohjeistuksia, ja seuraamme tilannetta
päivittäin. Ainoastaan jokaisen meistä vastuullisesti toimimalla ja kaikkia annettuja
ohjeistuksia noudattamalla voimme pitää toimipisteemme avoinna koronavapaalle,
turvalliselle toiminnalle.
Yleiset ohjeet kaikissa toimitiloissamme:
1)
2)
3)
4)

Harjoitusalueelle ja kentille ainoastaan täysin terveenä
Muistetaan henkilökohtainen hygienia (kädet, yskintä, minimoidaan kontaktit)
Muistetaan turvaväli (kaikissa golfin tiloissa vähintään 2m), ei ryhmäytymistä
”Kontaktivapaa” golfin harrastaminen: pyrimme poistamaan golfin
harrastamisesta KAIKKI mahdolliset kontakti- ja kosketuspinnat (kts. range- ja
kenttäohjeet alta)
5) Riskiryhmien osalta suosittelemme tutustumista ylempiin ohjeistuksiin.
Lisäkieltoja emme aseta, mutta kuulutamme jokaisen omaa vastuuta
suositusten ja ohjeistusten noudattamisesta.
Ohjeet kenttäpelaamiseen (Pilkonpuiston par3-kenttä):
1) Pilkonpuiston kahvila ja wc-tilat suljettuja
Toimiston väki palvelee klo 12-17 arkisin ja klo 12-16 viikonloppuisin
Ei tuloskortteja käytettävissä, ei ilmoittautumista kahvilalla
2) Peliaikojen varaaminen ja kierrokselle ilmoittautuminen

Mahdollista ainoastaan Karelia Golfin jäsenille, joilla kausipelimaksu
sovittu (Pilkonpuiston osuus/Kontioniemen kausimaksu), EI
PÄIVÄMAKSUVAIHTOEHTOJA
Ajanvaraus omilla jäsentunnuksilla NexGolfissa
Max 3 henkeä/peliryhmä, pelaaminen suositeltavaa ainoastaan omaan
sosiaaliseen lähipiiriin kuuluvan pelaajan kanssa
Lähdön kuittaaminen omilla jäsentunnuksilla NexGolfissa
HUOM! varattu aika oikeuttaa 6 reiän kierrokseen kentällä! Toiselle
kierrokselle jatkaminen sallittua ainoastaan mikäli kentällä tyhjää tilaa
(ei varauksia)
3) Turvallinen, kontaktivapaa kenttäpelaaminen
Olemme poistaneet kentältä käytöstä: tiimerkit, roskakorit, pallopesurit,
penkit, bunkkeriharavat sekä golfautot ja lainakärrit
Muistakaa turvaetäisyydet (minimissään 2m) myös kentällä pelattaessa
Lipputangot paikallaan, mutta pallo nostettavissa kupista normaalista
poikkeavalla tavalla. ÄLKÄÄ KOSKEKO LIPPUTANKOON!
Suosittelemme pelaajia:
i. pelaamaan ja koskemaan vain ja ainoastaan omaan välineistöön
(tiit, mailat, pallot)
ii. ottamaan pelin rennosti ulkoilun kannalta (mm. tiipaikan käyttö)
iii. hoitamaan bunkkerien jäljet mailalla tai kengällä tasoittamalla
iv. Huomaattehan, että kierrokset eivät ole tässä vaiheessa
sääntöjen mukaan tasoituskelpoisia.

Pidetään siis jokainen omalta kohdaltamme huoli, että kentillä voidaan toimia
turvallisesti ja kaikkia annettuja ohjeita vastuullisesti noudattaen. Vain näin voimme
omalta kohdaltamme varmistaa, että golfin harrastaminen onnistuu läpi näiden
haastavien aikojen.
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