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a. Esipuhe
Golf on muotoutunut viiden vuosisadan kuluessa lajiksi, jota voidaan pelata seurapelinä ja
lukuisina kilpailumuotoina. Seurapeliä säätelevät pääosiltaan samat säännökset kuin kilpailupeliä. Golfin moninaisiin pelimuotoihin liittyy lukuisa määrä erilaisia sääntöjä, määräyksiä ja
peliperinnettä.
Kilpailu- ja pelikäsikirja on uudistettu vastaamaan nykyisiä sääntöjä ja määräyksiä. Käsikirja
perustuu suurelta osaltaan aikaisempiin teoksiin. Siihen on koottu myös peliä koskevat
määräykset. Tavoitteena on ollut täydentää käsikirjaa kokoamaan yhteen mahdollisimman
laajasti kilpailua, kenttää ja peliä koskevat asiakokonaisuudet.
Tekstin kokoamisessa on käytetty hyväksi vuoden 2008 sääntöjä, ja materiaalia on saatu
myös lukuisista kansainvälisistä lähteistä.
Kilpailumääräysten ollessa täsmällisiä ja yksiselitteisiä, kentän merkintöjen ollessa selkeitä ja
paikallissääntöjen ollessa kentän kunnon mukaiset, muodostuu kilpailusta tai seurapelistä
joutuisa ja miellyttävä pelikokemus.
Monipuolisen ja laajat pelaajajoukot mukaansa tempaavan kilpailuohjelman laatiminen
ja läpivienti on työntäyteinen tehtävä seurojen kilpailutoiminnasta vastaaville. Kilpailu- ja
pelikäsikirjan on tarkoitus tukea tätä seurojen kilpailutoimikuntien arvokasta vapaaehtoistyötä.
Kilpailukäsikirjassa on käsitelty tavallisten seurakilpailujen lisäksi suurkilpailujen järjestämiseen
liittyviä tehtäviä.
Huhtikuu 2009
Suomen Golfliitto ry
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YLEISET MÄÄRÄYKSET JA SUOSITUKSET
1.1

Kilpailut

Liiton yleiset kilpailut
Liiton kilpailuiksi luetaan kaikki ne kilpailut Golfliiton jäsenseurojen kentillä, joiden
pitopaikan ja ajankohdan ratkaisee Golfliiton hallitus. Näihin kilpailuihin kuuluvat:
EM-kilpailut
PM-kilpailut
SM-kilpailut
Finnish Golf Tour (FGT)
Haastajakiertue (HK)
Junior Tour ja alueelliset junioritourit
Finnish Amateur Open kilpailut, sisältäen seniorien avoimen SM-kilpailun
Mid Tour
Finnish Senior Tour
erilaiset katsastus- ja karsintakilpailut

Avoimet kilpailut
Avoimia kilpailuja ovat kaikki ne seurojen järjestämät kilpailut, joihin voivat osallistua muutkin,
kuin järjestävän seuran jäsenet.

Seurojen sisäiset kilpailut
Seurojen sisäiset kilpailut ovat tarkoitettu vain seuran jäsenille.

Tasoitukselliset ja tasoituksettomat kilpailut
Kilpailut pelataan joko tasoituksellisina tai ilman tasoitusta. Ilman tasoitusta pelattavia kilpailuja kutsutaan scratch-kilpailuiksi.
Kaikki liiton kilpailut pelataan scratch-kilpailuina, poikkeuksena nuorten TsemppiTourkilpailut. Tasoituksellisissa lyöntipelikilpailuissa pitäisi myös jakaa scratch-palkinto/palkintoja.

Tasoitukseen vaikuttava kilpailu tai kierros
Tasoituskierroksen edellytykset ovat:
• pelikierros on pelattu liittoon kuuluvan seuran kentällä
18
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•
•
•
•
•
•

pelikierros on pelattu kentällä, jonka kokonaispituus 18-reikäisenä on vähintään 2750 m.
kansallinen liitto on määrittänyt kentän USGA Course Ratingin mukaisesti
kentän pituus saa vaihdella korkeintaan +/-100 metriä mittapisteestä
pelikierros pelataan R&A:n hyväksymien sääntöjen ja Golfliiton Paikallissääntöjen mukaisesti
pelikierros on pelattu joko lyöntipelinä, Par tai pistebogeyna täysin tasoituksin
tuloksen on tuloskorttiin vahvistanut merkitsijä allekirjoituksellaan. Merkitsijällä on oltava
tasoitus. (Seura voi päättää tarvitseeko merkitsijällä olla virallinen tasoitus vai riittääkö
seuratasoitus.)

Katso lisätietoa osasta Tasoitusmääräykset.

1.2

Oikeus järjestää kilpailuja

Jokaisella liittoon kuuluvalla seuralla on oikeus järjestää ilman eri lupaa muita kuin liiton kilpailuja. Liiton kilpailujen järjestämisoikeuden myöntää liiton hallitus.

1.3

Kilpailuun osallistuminen

Ainoastaan liiton jäsenseurojen pelaajat, jotka ovat suorittaneet kotiseuransa vaatimat pelimaksut ja joilla on voimassa oleva jäsen- ja tasoituskortti, voivat kilpailla joko oman seuransa
kilpailuissa tai muiden liiton jäsenseurojen avoimissa kilpailuissa. Tasoituskilpailuissa tulee
huomioida pelaajien EGA-tasoituksen aktiivisuus palkintoja jaettaessa. Ei aktiivinen EGAtasoitus ei estä pelaajaa osallistumasta kilpailuun, mutta rajoittaa palkinnoille pääsyä
avoimissa tai seuran niin määrätessä myös suljetuissa kilpailuissa.
Ulkomaalaiset pelaajat voivat osallistua kilpailuun huolimatta siitä, ovatko he jäseninä
suomalaisessa vai ulkomaisessa seurassa. Seuran kyseisen kilpailun kilpailumääräykset
määrittelevät tarkemman osanotto-oikeuden.
Suomen mestaruuskilpailuihin saavat kuitenkin osallistua vain Suomen kansalaiset, poikkeuksena FGT reikäpeli-SM kilpailut, joissa FGT-säännöt määrittävät kilpailuun osallistujat.

19

Kotiseura
Kotiseura on seura, jossa pelaaja on jäsenenä. Pelaajan kotiseura pitää yllä pelaajan
tasoitusta. Green Cardin suorittaneen pelaajan tasoitusta pidetään yllä kotiseurassa, kun hän
on kyseiseltä vuodelta maksanut seuran jäsenmaksun ja seuran muut mahdolliset tasoituksen ylläpitoon edellyttämät maksut.
Ote tasoitusmääräyksistä:
16.2 Jos pelaaja on jäsen useammassa jäsenseurassa, hänen on valittava yksi jäsenseuroista kotiseurakseen ja ilmoitettava valinnastaan sekä tälle että muille seuroille.
16.3 Pelaaja ei voi vaihtaa kotiseuraansa muutoin kuin ilmoittamalla etukäteen vaihdoksesta,
joka voi tulla voimaan vain kalenterivuoden lopussa, ellei hänen jäsenyytensä kotiseurassa ole päättynyt, tai ellei molemmat jäsenseurat hyväksy vaihtoa tapahtuvaksi
aiemmin. (Tässä tapauksessa suositellaan kirjallisen sopimuksen tekoa.)

Seuran mestaruuskilpailu ja osallistumisoikeus
Seurojen mestaruuskilpailuille ehdotetaan viikonloppua, jona olisi mahdollisimman vähän
muita suuria kilpailuja. Järjestelyn tarkoituksena on helpottaa parhaiden pelaajien osallistumista seuran mestaruuskilpailuun. Periaatteena on, että kaikki seurassa jäseninä olevat,
myös ammattilaiset, saisivat pelata mestaruudesta. Kilpailun säännöissä tulisi erikseen
mainita, jos mestaruuskilpailu ei ole tarkoitettu kaikille seuran jäsenille. On syytä huomioida,
että yhdistyslaki tai seuran hyväksytyt säännöt voivat antaa tai poistaa pelaajalta oikeuksia.
Normaalisti, seuraa kotiseuranaan pitävillä ja ei kotiseuranaan pitävillä, on samat oikeudet
seuran mestaruuskilpailuissa.

20
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Ammattilaiset
Ammattilaiset ovat joko pelaavia tai opettavia ammattilaisia. He voivat osallistua seuran
päätöksellä oman seuransa seurakilpailuihin, jolloin he kilpailevat samoista palkinnoista
amatöörien kanssa. Palkintojen täytyy tällöin olla amatöörisääntöjen mukaiset.
Ammattilaiset pelaavat yleensä tasoituksetonta kilpailua joko toisten ammattilaisten kanssa
tai parhaiden amatööripelaajien kanssa. Tasoituksellisessa kilpailussa heidän tasoituksensa
on scratch. On huomattava, että parhaiden ammattilaispelaajien tasoitukset olisivat + tasoituksia. Tämän johdosta suositellaan, että ammattilaiset osallistuisivat vain tasoituksettomaan sarjaan.
Ammattilaispelaajilla on selkeä etu amatööripelaajaan nähden. Ammattipelaajalla on
amatööriin nähden paremmat peli- ja harjoittelumahdollisuudet. Opettavilla ammattilaisilla on
taas ammatin tuoma koulutus etunaan. Seuran opettaville ammattilaisille, heidän niin halutessaan, voidaan pitää yllä epävirallista seuratasoitusta, joka vastaa heidän tuloskuntoaan.
Tällä epävirallisella tasoituksella he voivat osallistua seuransa tasoituskilpailuihin. Seuran
opettavien ammattilaisten osallistuminen johonkin seuran kilpailuun tutustuttaa heitä paremmin seuran jäsenistöön ja antaa seuran jäsenille harvinaisen mahdollisuuden pelata todella
hyvätasoisten pelaajien kanssa.
Ammattilaiset voivat osallistua myös seurojen avoimiin kilpailuihin, jos ne on kilpailukutsussa
määritelty avoimiksi myös ammattilaisille. Mikäli ammattilaisille on erillinen palkintopöytä, on
lupa kilpailun järjestämiseen saatava Golfliitolta.

Amatöörioikeutensa menettänyt pelaaja
Amatöörioikeuksien palauttamisen odotusajan aikana hakijan pitää noudattaa amatööripelaajaa koskevia sääntöjä.
Hänellä ei ole oikeutta osallistua avoimiin kilpailuihin amatöörinä. Hän saa kuitenkin seuransa
luvalla osallistua oman golfseuransa sisäisiin kilpailuihin ja voittaa palkinnon; mutta hän ei
saa edustaa tätä seuraa muita seuroja vastaan käytävissä kilpailuissa, ellei muut seurat tai
kilpailun järjestävä toimikunta sitä hyväksy. Hän voi myös pelata kilpailuissa, jotka eivät ole
tarkoitettu pelkästään amatööreille, jos kilpailumääräykset sen sallivat.
Katso lisätietoja Amatöörisäännöt 9-2e.

Kilpailusarjat
Osa seuran tasoituskilpailuista pitäisi olla avoimet kaikille virallisen tasoituksen omaaville
seuran pelaajille, jotta heillä olisi mahdollisuus kilpailla yhdessä riippumatta taitotasosta, iästä
tai muusta tekijästä.
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Osa kilpailuista on syytä järjestää tasoitusryhmittäin. Sarjat määräytyvät periaatteessa tasoitusten mukaan. Seuroissa pitäisi jakaa erikseen nais- ja miespuoliset pelaajat kolmeen
neljään yhtä suureen tasoitusryhmään. Scratch-kilpailuissa pelaavat kaikki saman sarjan
pelaajat samoilta tiiauspaikoilta.
Tasoituskilpailuissa voivat punaisilta lyöntipaikoilta pelata naiset, jotka normaalistikin pelaavat
punaisilta tiiauspaikoilta, kun taas miehet pelaavat keltaisilta. Kilpailumääräykset saattavat
edellyttää kuitenkin kaikkien pelaajien pelaavan samoilta lyöntipaikoilta. Slope-järjestelmä
ottaa huomioon pelaajan pelitasoituksessa eri tiiauspaikkojen tuomat pituuden muutokset.
Slope-järjestelmä mahdollistaa kilpailut, joissa pelaajat osallistuvat kilpailuun valitsemiltaan
tiiauspaikoilta ja kyseisen tiin antamalla pelitasoituksella.

Ikärajat
Suomessa noudatetaan European Golf Associationin (EGA) päätöksiä ikärajojen suhteen.
Periaatteessa kaikki ikärajat määräytyvät kalenterivuosittain. Suomessa pelaaja on oikeutettu
osallistumaan kilpailuun, jos hän kalenterivuoden kuluessa täyttää ao. iän. EM-kilpailuissa,
Mid- ja seniorisarjoissa pelaajan on oltava ennen ensimmäistä kilpailupäivää kyseisen sarjan
määrittämän iän täyttänyt.
Ikärajat ovat näin ollen:
Veteraanimiehet		
Veteraaninaiset		
Seniorimiehet			
Senior-naiset 			
Mid Tour-miehet ja naiset
Nuoret miehet ja naiset		
Junioritytöt ja pojat		
Junioritytöt ja pojat		

65 vuotta tai vanhemmat
60 vuotta tai vanhemmat
55 vuotta tai vanhemmat
50 vuotta tai vanhemmat
35 vuotta tai vanhemmat
21 vuotta tai nuoremmat
18 vuotta tai nuoremmat
16 vuotta tai nuoremmat

Tasoitukset
Tasoitusraja ilmaisee sen korkeimman sallitun pelitasoituksen, joka pelaajalla saa olla kilpailuun ilmoittautumispäivänä.

Korkein kilpailussa käytettävä tasoitus, jonka kyseisen kilpailun kilpailumääräys sallii.
Kilpailussa ei ole tällöin tasoitusrajaa. Tällaisessa kilpailussa pelaaja ei voi pelata omalla
korkeammalla tasoituksellaan, vaan joutuu pelaamaan kilpailumääräyksissä olevalla korkeim
malla käytettävällä tasoituksella. Tällöinkin suositellaan pelaajan pelaavan tätä korkeinta
22
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käytettävää tasoitusta vastaavalla pelitasoituksella.
Pelaajan tasoitusta ei voi muuttaa saman lyöntipelikilpailun eri kierrosten välissä. Mikäli kil
pailutoimikunta toteaa pelaajan pelaavan liian korkealla tasoituksella (esimerkiksi ei ole toimit
tanut vieraskenttien tasoitusta alentavia tuloksia tasoitustoimikunnalle), suljetaan pelaaja
kilpailusta - sääntö 6-2b.
Kilpailun kierrokset tasoitustoimikunta käsittelee aikajärjestyksessä. Useita päiviä kestävän
reikäpelikilpailun aikana tasoitus voi kierrosten välillä muuttua.

Tasoituksen muuttaminen kilpailussa
Tasoitusmääräykset 2007 / 25.7 Kilpaileminen vieraskentällä
25.7 Muun kuin pelaajan oman kotiseuran kilpailua järjestävä tasoitustoimikunta tai muu
elin voi, jos tällä on pätevä syy päätyä siihen, että pelaajan tarkkatasoitus on liian korkea,
laskea hänen tasoitustaan. Jokainen tämän pykälän mukainen tasoituksen alentaminen on
pätevä ainoastaan siinä kilpailussa, jota varten se on tehty. Pelaajan kotiseuraa on asiasta
informoitava, ja toimitettava kaikki asiaan liittyvät tiedot.
Kilpaileminen useassa sarjassa samanaikaisesti
Pelaaja voi kilpailla vain yhdessä sarjassa, vaikka samanaikaisesti olisikin usean sarjan kilpailu. Esimerkiksi juniori ei voi samanaikaisesti osallistua sekä junioreiden että aikuisten sarjaan.
Scratch-kilpailu
Saman sarjan pelaajat riippumatta sukupuolesta pelaavat kaikki samalta tiiltä. Scratchkilpailu ja tasoituskilpailu voidaan järjestää yhdessä. Scratch-kilpailun palkintojen tulisi olla
arvokkaammat kuin tasoituskilpailun. Tällä arvostetaan parempaa pelitaitoa ja pelitaidon
kehittämistä.
Pelaajamäärärajoitukset
Scratch-kilpailuissa, joissa pelaajamäärää halutaan rajoittaa, on perusteena tasoitusjärjestys
tai Order-of-Merit. Tasoituskilpailuissa sitä vastoin on useasti etusijalla ilmoittautumisjärjestys.
Kilpailumääräyksissä tulee kertoa, kuinka pelaajat valitaan kyseiseen kilpailuun ja sarjoihin.

1.4

Ilmoittautuminen

Tapa
Avoimiin kilpailuihin on periaatteessa ilmoittauduttava kirjallisesti. Liiton kilpailuissa yleinen
ilmoittautumistapa on nykyää sähköinen ilmoittautuminen Internetissä. Pelaaja yksin on vastuussa ilmoittautumisestaan. Seuran kilpailuihin ilmoittaudutaan yleensä kirjoittamalla nimi ja
muut vaadittavat tiedot ilmoittautumislomakkeeseen. Ilmoittautuminen on sitova.
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Maksut
Kilpailumaksujen suuruus seurakilpailuissa ja avoimissa nuorten kilpailuissa ei saisi ylittää sitä
rajaa, jolla katetaan palkintojen hankkiminen. Muissa avoimissa kilpailuissa olisi myös maksut
pidettävä mahdollisimman alhaisina. Tosin näiden kohdalla voidaan harkita peitettävän myös
osa kentänhoidon vaatimista ylimääräisistä kuluista.
Liiton hallitus tekee vuosittain päätökset kilpailumaksuista liiton kilpailuissa. FGT-kilpailuiden
osalta päätökset tekee Suomen PGA:n hallitus. Nämä kilpailumaksut ovat ohjanneet myös
muiden kilpailumaksujen tasoa. Greenfee-maksun sisällyttämistä kilpailumaksuun pitäisi
välttää. Tällä toimenpiteellä osoitetaan hyvää tahtoa ja otetaan huomioon oman seuran
jäsenten tarve saada tavata muiden seurojen pelaajia kotikentällään.
Kilpailumaksu on maksettava ennen kilpailun aloittamista. Seura on oikeutettu perimään
kilpailumaksun, vaikka pelaaja ei olisikaan osallistunut kilpailuun, ellei hän ole peruuttanut
osallistumistaan ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Yli-ilmoittautuminen
Scratch-kilpailussa valitaan poisjääneiden tilalle kilpailumääräysten mukaan joko ilmoittautumisjärjestyksessä, tasoitusten tai Order-of-Meritin mukaan. Tasoituskilpailussa valintaperusteena voi olla;
a. tasoitusjärjestys tai
b. ilmoittautumisjärjestys tai
c. arvonta kaikkien ilmoittautuneiden kesken
Perusteet valinnalle tulee olla kilpailumääräyksissä.

Jälki-ilmoittautuminen
Kilpailumääräyksen salliessa hyväksytään jälki-ilmoittautumiset. Jälki-ilmoittautuneet voidaan
ottaa osanottonsa peruuttaneiden tilalle tai jos annettua pelaajarajaa ei ole vielä ylitetty. Jälkiilmoittautuneet tulee sijoittaa yli-ilmoittautuneiden perään. Tällöin valintaperuste on ilmoittautumis-, tasoitus- tai Order-of-Merit -järjestys. Käytettävä järjestys on yleensä sama, kuin
millä perusteella kilpailijat otetaan mukaan itse kilpailuun. Tästä poikkeavasta tavasta tulisi
ilmoittaa kilpailukutsussa.

1.5

Kilpailun peruuttaminen

Kilpailumääräyksissä on oltava maininta siitä, montako osanottajaa vaaditaan, jotta kilpailu
tai sarja voidaan järjestää. SM-kilpailuissa tämä määrä on kahdeksan. Avoimissa kilpailuissa
määrän pitäisi olla merkittävästi korkeampi niin urheilullisten kuin taloudellistenkin seikkojen
vuoksi. Kilpailun peruuttaminen voi tapahtua myös ylivoimaisen esteen sattuessa esim. lumi-
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sateen, pakkasen, rankkasateen, tulvan, lakon tms. johdosta.
Päätös kilpailun peruuttamisesta on ilmoitettava mahdollisimman pian kaikille niille, jotka jo
ovat ehtineet ilmoittautua kilpailuun.

1.6

Toimenpiteet kilpailun keskeyttämiseksi

Kilpailua ei voida suorittaa loppuun.
Ellei kierrosta ole ehditty pelata loppuun ja sitä on mahdoton jatkaa seuraavana päivänä, on
koko aloitettu kierros mitätöitävä.

Kilpailu voidaan suorittaa loppuun
Kun kilpailu joudutaan keskeyttämään päiväksi ja sitä voidaan jatkaa seuraavana, niin
• jos vähemmän kuin puolet lähtölistasta on pelannut loppuun kaikki 18 reikää, mitätöidään
kierros
• jos puolet tai enemmän lähtölistalta on pelannut kierroksen loppuun, jatkavat muut
pelaamista seuraavana päivänä siitä mihin he kilpailun keskeyttivät. Jotta tämä paikka
on löydettävissä pelialueelta, on pallon paikka merkittävä näkyvästi. Mahdollisuuksien
mukaan peli on keskeytettävä, kun ryhmän pallot on pelattu reikään saakka. Kts. Sääntö
6-8b.

Kilpailua ei voida viedä loppuun tai kilpailua joudutaan lyhentämään.
Ennen kierroksen alkua voi toimikunta lyhentää kilpailun esim. yhdeksänreikäiseksi.
Toimikunta voi määrätä, mitkä yhdeksän reikää pelataan. Aloitettua 18-reiän kilpailua ei voi
toimikunnan päätöksellä lyhentää. Aloitettu kierros täytyy tällöin mitätöidä tai pelata mikäli
mahdollista seuraavana päivänä.
36-, 54- ja 72-reikäisten kilpailujen suhteen vaaditaan, että vähintään puolet määrätystä
reikämäärästä voidaan pelata.

Kilpailua ei voida jatkaa
Mikäli kilpailu keskeytetään tai peruutetaan, eikä sitä voida pelata toisena ajankohtana, pitäisi
kilpailumaksut tai osa niistä palauttaa kilpailijoille. Ratkaisevaa tässä on, mitä kustannuksia
järjestävälle seuralle on kilpailusta jo aiheutunut.
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1.7

Vapaa pelioikeus ennen kilpailua

Liiton virallisissa kilpailuissa on pelaajalla mahdollista pelata kilpailumaksuun sisältyvä ilmainen harjoituskierros. Harjoituskierrosta varten varataan yleensä ensimmäistä pelipäivää
oleva edellinen päivä. Käytännön syistä ja mahdollista ruuhkatilannetta välttääkseen tulisi
harjoittelukierros sallia myös kilpailupäiviä edeltävällä viikolla tai kilpailuviikolla. On huomattavaa, että harjoituskierrosta ei voida pakottaa esim. pelkästään kilpailua edeltävälle viikolle,
koska kenttä ei välttämättä ole samassa kunnossa kuin itse kilpailussa.

1.8

Caddiemääräykset

Liiton juniorikilpailuissa on yleisesti caddiekielto. Kilpailumääräyksissä voidaan muissa kilpailuissa kieltää mailapojan käyttö tai antaa muita rajoituksia. Poikkeuksena pelaajat, joille
vamman tai muun syyn vuoksi caddien käyttö on välttämätöntä. Toimikunnan tulee tehdä
tästä päätös riittävän ajoissa ennen kilpailua.
Säännön 6-4 ”Mailapoika” mukaan; “Pelaajalla saa olla kerrallaan vain yksi mailapoika.”
Jos mailapoika rikkoo sääntöä, pelaaja saa asianmukaisen rangaistuksen. Säännöissä ei
ole muita määräyksiä kuka voi toimia mailapoikana. Mailapoikana voi toimia esim. jo oman
pelikierroksensa pelannut pelaaja tai henkilö, joka pelaa oman kierroksensa vasta mailapoikana toimimisen jälkeen..
Hyvin nuorten pelaajien osallistuminen raskaissa ja rasittavissa olosuhteissa käytävään kilpailuun ei ole suotavaa.
Kilpailutoimikunta voi säännön 33-1 mukaisesti tehdä rajoituksia mailapojan käyttöön kilpailussa:
• kieltää mailapojan käytön
• rajoittaa muilla perusteilla mailapojan valintaa
• samassa kilpailussa pelaava pelaaja ei voi toimia mailapoikana
• ammattilainen ei voi toimia mailapoikana

1.9

Sääntöjen edellyttämät kilpailumääräykset

Säännön 33-1 mukaisesti voi kilpailutoimikunta laatia erityiset kilpailua koskevat määräykset.
Golfin säännöt eivät kata kaikkia kilpailumääräyksiä. Näitä määräyksiä ovat mm:
• ilmoittautumista koskevat määräykset
• osallistumisoikeutta koskevat määräykset
• pelikierrosten määrää koskevat määräykset
• tasatulosten ratkaiseminen
• pelivälineitä koskevat määräykset
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Decisions on the Rules of Golf säännön 33 ennakkotapaukset kattaa osan näistä määräyksistä.
Komitean tulisi kilpailumääräyksissä ottaa kantaa seuraavaan kahdeksaan keskeiseen
kohtaan.

1) Pallomääräykset
Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews julkaisee säännön 5-1 mukaisten hyväksyttyjen
pallojen luetteloa. Lista löytyy web-sivulla:
http://www.randa.org/ > RULES > EQUIPMENT > CONFORMING GOLF BALLS
A) Hyväksyttyjen pallojen luettelo
Hyväksyttyjen pallojen luettelon käyttö tulisi rajoittaa maan mestaruuskilpailuihin ja
muihin vastaavan tason tapahtumiin, joissa pelaavat hyvin alhaisen tasoituksen pelaajat.
Kilpailumääräyksissä, kilpailukutsussa ja ensimmäisellä tiillä on tällöin todettava hyväksyttyjen pallojen luettelon käyttö kilpailussa.
R&A:n ohjeet muissa kilpailuissa käytettävien muiden kuin listalla olevien pallojen suhteen
ovat:
Useimmiten listalta puuttuvia palloja ei ole toimitettu testeihin. Pallon kuitenkin katsotaan
olevan sääntöjen mukainen. Perusteita, joilla voidaan epäillä pallon olevan sääntöjen vastainen. Tällaisia perusteita ovat mm:
• pallon paino ylittää 45,93 g
• pallon läpimitta on alle 42,67 mm
• pallossa on löytämistä helpottava instrumentti; valolähde tai ääni
Kilpailumääräys:
Kilpailussa on käytettävä R&A hyväksyttyjen pallojen luettelon mukaisia palloja.
Rangaistus kilpailumääräyksen rikkomisesta: Pelistä sulkeminen
www.randa.org
> Rules
> Rules of Golf
> Equipment
> Conforming Golf Balls
Tai suoraan osoitteesta: http://www.usga.org/equipment/conforming_golf_ball/conforming_golf_ball.asp
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B) Yhden pallon sääntö
Seuran kilpailuissa tulisi välttää tämän säännön käyttämistä. Tätä sääntöä käytetään ammattilaiskilpailuissa. Kilpailumääräyksissä voidaan kieltää pelaajia käyttämästä useaa pallomerkkiä ja pallotyyppiä.
Kilpailumääräys:
Pelaajan on kilpailussa käytettävä ilmoittamaansa yhtä pallomerkkiä ja pallotyyppiä. Pallon
on oltava R&A:n ”Hyväksyttyjen pallojen luettelossa”.
Rangaistus kilpailumääräyksen rikkomisesta:
Reikäpeli: Reiän menetys jokaista sellaista reikäväliä kohden, missä sääntörike on tapahtunut. Enimmäisrangaistus kierroksella on kahden reiän menetys. Ottelun tilanne muutetaan
rangaistuksen edellyttämäksi sen reiän pelaamisen jälkeen, jolla rike on havaittu.
Lyöntipeli: Kaksi lyöntiä jokaista sellaista reikäväliä kohden, missä rike on tapahtunut.
Enimmäisrangaistus kierroksella on neljä lyöntiä. Menettely rikkomuksen tultua havaituksi.
Kun pelaaja havaitsee käyttäneensä määräysten vastaista palloa, on hänen pelattava
seuraavalta tiiltä määräysten mukaista palloa. Muussa tapauksessa pelaaja suljetaan pelistä.
Jos pelaaja havaitsee rikkoneensa määräystä kesken reiän pelaamisen ja pelaaja valitsee
määräysten mukaisen pallon asettamisen peliin, on määräysten mukainen pallo asetettava
määräysten vastaisen pallon paikalle.

2) Draiverirajoitukset
A) Lyöntipinnan jousivaikutus
Golfin sääntöjen Appendix II 4c mukaisesti ”mailan lyöntipinnan materiaali, rakenne tai
viimeistely ei voi olla sellainen, että se toimii jousen tavoin tai lisää pallon pyörimisliikettä.
Vertailumailana käytetään tällöin tavanomaista teräksistä lyöntipintaa. Myöskään mailan
lyöntipinnalla ei voi olla muita pallon liikkeeseen vaikuttavia ominaisuuksia.”
Draiverin jousivaikutusta mitataan mittalaitteella, jossa simuloidaan mittaamalla pallon
viipymää mailan lyöntipinnassa. Normaaleissa kilpailuissa ei ole jousivaikutusta rajoittavia
määräyksiä 1.1.2008 asti. Erittäin hyville pelaajille voidaan rajoittaa draivereiden käyttöä joiden
viipymä on suurempi kuin 239 mikrosekunttia + toleranssi 18 mikrosekuntia. [Aikaisemmin
mitattiin COR arvona]
Kilpailumääräyksissä erittäin hyville pelaajille voidaan rajoittaa jousivaikutusta. Suomessa
rajoitus on voimassa Finnish Golf Tourin kilpailuissa. Rajoitus on mainittava kilpailukutsussa
ja kilpailumääräyksissä.
Kilpailumääräys jousivaikutuksen rajoittamiselle:
Sallitun draiverin mailanpään tulee olla tunnistettavissa mallin ja asteiden mukaan, niin että se
löytyy R&A:n sallittujen mailojen listalta.
Poikkeus: Ennen vuotta 1999 valmistetut draiverit ovat sallittuja.
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Luettelo sallituista sekä raja-arvon ylittävistä draivereista:
www.randa.org
> Rules
> Rules of Golf
> Equipment
> Driving Clubs
Tai suoraan osoitteesta:
http://www.randa.org/index.cfm?action=rules.equipment.ConfDrivers (sallitut)
http://www.randa.org/index.cfm?action=rules.equipment.nonConfDriversMain (kielletyt)
B) Mailan pituus ja lyöntipään tilavuus
Mailan pitää olla vähintään 457,2 mm (18 tuumaa) pitkä. Muiden mailojen kuin putterin pituus
ei saa ylittää 1219,2 mm (48 tuumaa). Puumailan pään tilavuus ei saa olla suurempi kuin 460
cm3 + toleranssi 10 cm3.

3) Lähtöaika ja myöhästyminen
Säännön 6-3a mukaan pelaaja suljetaan kilpailusta, jos hän myöhästyy
lähdöstä. Toimikunta voi kilpailumääräyksissä myöhästymisen varalta lieventää sääntöä.
Kilpailumääräys:
Jos pelaaja on valmiina pelaamaan korkeintaan viisi minuuttia myöhässä lähtöajastaan on rangaistus myöhästymisestä:
Reikäpeli: Reiän menetys
Lyöntipeli: Kaksi lyöntiä
Jos pelaaja myöhästyy enemmän kuin viisi minuuttia, suljetaan hänet pelistä. Toimikunta
voi sääntöön ”33-7 Rangaistuksen muuttaminen” perustuen mitätöidä pelistäsulkemisrangaistuksen. Kuitenkin tätä mahdollisuutta on käytettävä vain hyvin poikkeuksellisissa
yksittäistapauksissa, joita voivat olla esim. ylivoimainen liikenne-este, kilpailun toimitsijoiden
antama virheellinen tieto tms.

4) Hidas pelaaminen
Hidas pelaaminen arvokilpailuissa ja seurojen omissa kilpailuissa on varsin usein kiusallinen
pelin viihtyvyyttä vähentävä ilmiö. Toimikunta voi antaa säännön 6-7 mukaan kilpailukohtaiset määräykset hitaan pelin välttämiseksi.
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A) Lähtöväli
Suurkilpailuissa tarvitaan riittävä lähtöväli, jotta vältytään pelin ruuhkautumiselta ja hidastumiselta. Suurkilpailuissa on yleinen lähtöväli 10 minuuttia. Seurakilpailuissa voi olla lähtöväli
7-8 minuuttia riippuen ensimmäisen reiän vetokyvystä. Erityisesti huonoissa sääolosuhteissa
pelattavissa kilpailuissa on syytä jättää 1½ tunnin välein tyhjä lähtö puskuroimaan odottamattomia tilanteita kilpailussa.
Kilpailumääräys:
Jos ryhmä jää laaditusta aikataulusta ilman perusteltua syytä, pelaajat joutuvat aikatarkkailuun.
Mikäli pelaaja käyttää lyöntiinsä tämän jälkeen aikaa enemmän kuin 40 sekuntia siitä, kun hänen
vuoronsa oli pelata palloa, saa pelaaja rangaistuksen säännön 6-7 ( tarpeeton viivyttely) mukaisesti:
Ensimmäinen rikkomus: Yksi lyönti.
Toinen rikkomus: Kaksi lyöntiä.
Useampi rikkomus: Pelistä sulkeminen.
Esimerkki malliaikatauluksi (HGK Erkko Trophy 2003)
TEE 1

TEE 2

TEE 3

TEE 4

TEE 5

TEE 6

TEE 7

TEE 8

.00

.17

.31

.41

.58

.12

.26

.36

TEE 9
.50

.10

.27

.41

.51

.08

.22

.36

.46

.00

.20

.37

.51

.01

.18

.32

.46

.56

.10

.30

.47

.01

.11

.28

.42

.56

.06

.20

.40

.57

.11

.21

.38

.52

.06

.16

.30

.50

.07

.21

.31

.48

.02

.16

.26

.40

TEE17

TEE 18

TEE 10 TEE 11 TEE 12 TEE 13 TEE 14 TEE 15 TEE 16
.00

.14

.28

.45

.55

.09

.23

.33

.47

.10

.24

.38

.55

.05

.19

.33

.43

.57

.20

.34

.48

.05

.15

.29

.43

.53

.07

.30

.44

.58

.15

.25

.39

.53

.03

.17

.40

.54

.08

.25

.35

.49

.03

.13

.27

.50

.04

.18

.35

.45

.59

.13

.23

.37

Tavoiteajat pelikierroksille
Normaalissa seurakilpailussa tavoiteajat ovat seuraavat
• kahden pelaajan ryhmä
3 tuntia
• kolmen pelaajan ryhmä
3 ½ tuntia
• neljän pelaajan ryhmä		
4 tuntia
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Suurkilpailussa ryhmässä ei saisi olla kolmea pelaajaa enempää. Tavoiteaika suurkilpailussa
on neljä tuntia normaalikentällä.
Ihanneajat reikätyypeittäin. Kolmen pelaajan ryhmän tulisi selviytyä pelissään seuraavien
ihanneaikojen puitteissa:
• par 3
7 ½ minuuttia
• par 4
12 minuuttia
• par 5
15 minuuttia
Reikäkohtaisiin peliaikoihin vaikuttavat siirtymien pituus viheriöltä seuraavalle tiille, väylän
korkeuserot, esteet, väylien leveys ja puuston läheisyys. Lyhyellä par 5 väylällä saattavat
parhaimmat pelaajat pyrkiä lyömään kahdella lyönnillä viheriölle, jolloin peliin kuluu enemmän
aikaa odoteltaessa viheriön tyhjenemistä.

5) Hitaan pelin torjunta
The Royal and Ancient Golf Club of St Andrewsin kutsumassa kaksipäiväisessä seminaarissa
hitaan pelaamisen syitä pohtivat kilpailuja järjestävät ammattilais- ja amatööriorganisaatiot.
Asiantuntijat löysivät kaksi keskeistä tekijää hitaaseen peliin. Kilpailujen ja pelin järjestämisessä
on parannettavaa ja kentän suunnittelussa ja virittämisessä peliä varten on kohentamista.
Viiden tai kuuden tunnin golfkierroksiin on itse pelaajilla vain välillinen vaikutus.
Lähtövälit
Liian lyhyet lähtövälit ovat eräs keskeisimmistä syistä hitaaseen pelaamiseen. Golfkenttä
käyttäytyy kuin ruuhkaliikenne. Mitä enemmän autoja pakkautuu tielle sitä hitaammin liikenne
etenee. Liian lyhyillä lähtöväleillä on sama vaikutus pelinopeuteen. Kentällä lyhyet lähtövälit
aiheuttavat ruuhkautumista ja pelin hidastumista entisestään.
R&A on havainnut tämän saman ilmiön järjestämissään The Open Championshipeissä.
Kasvattamalla lähtövälejä 11 minuuttiin, on vältytty täysin viime aikoina viiden tunnin kilpailukierroksilta. Vastaavasti, kun golfkenttä lähettää pelaajat seitsemän minuutin lähtövälein
lisätäkseen pelaajamäärää kentällä, on lopputulos päinvastainen pelaamisen hidastumisineen
ja ruuhkautumisineen.
Asiantuntijat päätyivät kolmeen muuhun peliä hidastavaan tekijään.
•
•
•

korkeaksi jätetyt karheikot alueilla, jossa pallon on taipumus kadota
uusilla pitkillä kentillä on pitkät ja aikaa vievät siirtymät viheriöltä seuraavalle tiille
uuden välineteknologian tuomat muutokset
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Uudet välineet
Parempien välineiden myötä ovat par-4 reiät käyneet lyhyiksi pelaajille, jotka lyövät palloa yli
270 metriä. Osia lyhyistä par-4 väylistä nämä pelaajat kykenevät lyömään suoraan viheriölle.
Näille pelaajille par-5 reiät ovat käytännössä par-4 reikiä, jolloin viheriölle päästään kahdella
lyönnillä. Peli seisoo, kun nämä pitkälyöntiset pelaajat joutuvat odottamaan viheriön vapautumista.
Keinot ratkaista hitaan pelin ongelmaa
R&A on ottanut tehtäväkseen etsiä ratkaisuja hitaaseen peliin ja sen tuomiin ongelmiin.
Painopiste toimenpiteissä kohdistuu ensisijaisesti golfkenttään ja siitä vastuussa oleviin toimijoihin. Pelaajiin kohdistuvat toimenpiteet pitäisi alkaa vasta, kun kenttää ja sen pelattavuutta
koskevat ongelmat on ratkaistu. Nämä seminaarin suositukset ovat tarkoitettu golfseuroille,
kilpailun järjestäjille ja kentän suunnittelijoille.
Viiden kohdan ohjelma
Lähtövälit
Lähtövälejä tulisi kasvattaa. Liian tiheillä lähtöväleillä tapahtuva kentän täyttäminen ei ole
suotavaa.
Pelaajien pelitaito
Pelaajat pelaavat pelitaitojensa mukaiselta tiiltä. Suomessa tämä tarkoittaa sitä, että seuratasoituksella pelaavat (HCP 37-54) pelaavat punaiselta tiiltä. Jos pelaajia ilman tasoitusta
päästetään kentälle, pitäisi heidän pelata vielä tätäkin lyhyempää kenttää.
Kentän hoito
Karheikkojen sijaintiin ja leikkuukorkeuteen on kiinnitettävä huomiota niin, että vältetään
pallojen häviäminen peliin osallistuviin karheikkoihin. Viheriönopeudet tulisi olla kohtuullisella
tasolla. Liian vaikeita lipunpaikkoja on syytä välttää.
Kentän suunnittelu
Pelinopeuteen vaikutetaan väylien suunnittelulla ja niiden sijoituksella. Esimerkiksi par 5
avausväylän jälkeen tuleva vaikea par 3 aiheuttaa varmasti ruuhkan kentälle.
Pelaajien pelikäyttäytyminen
Pelaajien tulisi tietää heihin kohdistuvat vaatimukset pelikierroksen nopeudesta. Pelaajilta on
edellytettävä hyvää golfetikettiä. Pelaajien on oltava valmiina pelaamaan, kun heidän lyöntivuoronsa on tullut.
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6) Pelin keskeyttämien
Ukkosilma salamoineen luo aina vakavan vaaratekijän. Pelin keskeyttämisessä on toimikunnan oltava ripeä ja kaikin mahdollisin keinoin turvattava pelaajien terveys. Alueelliset sääennustuspalvelut antavat tukea toimikunnan päätöksille. Salamoinnin uhatessa pelaajalla on
oikeus keskeyttää peli säännön 6-8 mukaan. Pelaajat eivät aina koe ukkosta uhkana, jolloin
toimikunnan on oltava aktiivinen. Toimikunta voi ukkosilman uhatessa laatia kilpailumääräyksen, jossa edellytetään pelin keskeyttämistä välittömästi.
Muita olosuhteita, joissa pelaajien terveyden turvaamiseksi on syytä harkita pelin keskeyttämistä:
Esimerkkejä sääolosuhteista:
• tuuli yli 20 m/s
• sade yli 40 mm/vrk
• lämpötila +2o tai matalampi
Myös, jos nämä olosuhteet lievempinä ovat voimassa yhtä aikaa, on syytä harkita kilpailun
keskeyttämistä.
Sääennusteet:
0600 1 0600
0600 411 411

(maksu 3.95 €/min+pvm vuonna 2009) Ilmatieteenlaitos
(maksu 2.95 €/min+pvm vuonna 2009) Foreca

Kilpailumääräys:
Kun toimikunta keskeyttää pelin salamoinnin vuoksi, eivät pelaajat saa jatkaa peliä ilman
toimikunnan lupaa. Peli on keskeytettävä kaikissa tilanteissa välittömästi. Toimikunta antaa
luvan pelin jatkamiseen .......... merkillä. (Toimitsijat, haulikon laukaus tms. merkinanto).
Rangaistus kilpailumääräyksen rikkomisesta: Pelistä sulkeminen.

7) Harjoittelu
A) Harjoittelu kentällä
Sääntöjen mukaan reikäpelissä pelaaja saa harjoitella kilpailukentällä ennen kierrosta kilpailupäivänä. Toimikunta voi niin halutessaan kieltää harjoittelun myös reikäpelikilpailupäivänä.
Harjoittelukielto kilpailukentällä kilpailupäivänä koskee yksinomaan lyöntipelikilpailua.
Toimikunnan ei tulisi sallia harjoittelua kilpailupäivänä väylillä, esteissä tai viheriöllä sellaisella
kilpailukentällä, jossa on asialliset harjoitusmahdollisuudet. Jos kilpailukentällä ei ole sopivaa
harjoitusaluetta tai viheriöitä, toimikunnan olisi annettava lupa harjoitella jollakin kentän osalla,
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esteessä ja viheriöllä. Kilpailukentällä tarkoitetaan samassa kilpailussa vielä pelattavia kenttiä.
Esimerkiksi, jos Pickalassa on kaksi päiväinen kilpailu Forest- ja Park-kentillä, on harjoittelu
sallittua Seaside-kentällä tai jos ensimmäinen kierros on pelattu Forest-kentällä ja toinen
kierros pelataan Park-kentällä, on harjoittelu sallittua ensimmäisen päivän jälkeen Forestkentällä, ellei tätä erikseen paikallissäännöissä kielletä. Katso Sääntö 7-1b.
B) Viimeksi pelatun reiän viheriöllä
Sääntöjen mukaan pelaaja voi harjoitella mm. viimeksi pelatun reiän viheriöllä, jos tämä ei
tarpeettomasti viivytä peliä. Osanottajamääriltään suurissa kilpailuissa, joissa pelinopeus on
ongelma, saattaa olla tarkoituksenmukaista kieltää harjoittelu viimeksi pelatun reiän viheriöllä.
Neuvominen joukkuekilpailussa
Joukkuekilpailussa pelaaja saa kysyä neuvoa kilpakumppaniltaan tai mailapojalta. Toimikunta
voi joukkuekilpailun kilpailumääräyksissä (sääntö 33-1) sallia jokaisen joukkueen nimeävän
yhden henkilön, joka saa antaa joukkueensa jäsenille neuvoja (sekä osoittaa puttauslinjan). Toimikunta voi antaa määräyksiä tällaisen henkilön nimeämisestä sekä toiminnasta.
Toimikunnalle on ilmoitettava tämä henkilö ennen neuvon antamista.
Uudet reiät useampipäiväisessä yhden kierroksen kilpailussa.
Mikäli samaa yhden kierroksen kilpailua pelataan useampana päivänä, toimikunta voi kilpailumääräyksissä päättää, että reiät ja tiiauspaikat voivat kunakin kilpailupäivänä olla eri
paikoissa edellyttäen, että kunakin päivänä tiipaikat ja reiät ovat samat kaikille sinä päivänä
pelaaville.

34

Kilpailu- ja Pelikäsikirja > 1. Kilpailukäsikirja

2

PELI- JA KILPAILUMUODOT

Huom! Suomen golfsanastossa normaalisti termillä Best-Ball tarkoitetaan oikeasti Four-Ball
pelimuotoa.

Reikäpelin ja lyöntipelin erot
Golfpelin kaksi päämuotoa ovat lyöntipeli ja reikäpeli. Pelimuodoissa on selkeät ja oleelliset erot. Tämän vuoksi golfin säännöt poikkeavat osittain näissä pelimuodoissa toisistaan.
Pelimuotojen yhdistäminen ei tämän vuoksi käy. Esimerkiksi lyöntipelin tasatulostilannetta ei
voi ratkaista reikäpelinä. Lyöntipeli voidaan silti ratkaista Sudden Death –menetelmällä, mutta
silloin ei voi soveltaa reikäpelin sääntöjä.
Reikäpeli ei kelpaa myöskään tasoitustulokseksi huolimatta siitä, että pallot aina pelattaisiin
reikään saakka.
Pistebogeyn säännöt poikkeavat seuraavasti lyöntipelin säännöistä:
Pistebogeyssä pelaajan ei tarvitse pelata palloa reikään, jos mahdollisuudet pisteiden saantiin ovat menneet. Säännöt pistebogeyssa mahdollistavat reikäkohtaisen pelistä sulkemisen
(esim. pelaaminen väärästä paikasta tai väärällä pallolla eikä virhettä korjata).

2.1.

Reikäpeli

Reikäpeli on ottelu kahden pelaajan tai joukkueen välillä reiän voitosta. Reikä voitetaan pelaamalla se vähemmillä lyönneillä kuin vastustaja. Joukkue voi voittaa, tasata tai hävitä reiän.
Reikäpeli voidaan pelata tasoituksin tai ilman.
Tasoituksin pelattaessa saa suuremmalla tasoituksella pelaava tasoitusten eron verran lyöntejä hyväkseen.
Saadut tasoituslyönnit käytetään tuloskortin HCP-sarakkeen mukaisessa järjestyksessä. Viisi
lyöntiä saava pelaaja saa tasoituslyönnin niillä viidellä reiällä, joiden HCP-sarakkeen (indeksin)
arvo on 1-5. Puolikas lyönti korotetaan lähimpään kokonaislyöntiin.
Pelaajien on syytä jokaisen pelatun reiän jälkeen todeta tilanne. Ottelun tilanne ilmaistaan
termeillä “reikää voitolla” tai “tasan” ja ”reikää jäljellä”. Joukkue on “dormie”, kun se on
yhtä monta reikää voitolla kuin reikiä on jäljellä. Ottelun on voittanut se joukkue, joka on
voitolla useamman reiän kuin jäljellä on pelaamattomia reikiä. Tasatilanteen ratkaisemiseksi
toimikunta voi jatkaa täyttä kierrosta tarvittavalla määrällä reikiä, jotta voittaja saadaan selville. Jatkoreiät pelataan yleensä äkkikuolema (sudden death) periaatteella. Hävinnyt joukkue
merkitsee tuloksen tuloslistaa esim. 2/1. Joka merkitsee, että vastustajat olivat kaksi reikää
voitolla, kun reikiä oli jäljellä enää yksi. Pelissä on aloitusoikeus joukkueella, joka voitti reiän
tai tasatun reiän jälkeen edellisen reiän voittajalla. Reikäpelitulokset eivät vaikuta pelaajan
tasoitukseen (Ks. tasoitusmääräykset).
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Reikäpelin ottelumuodot (Forms of Matches Play)
Kaksinpeli (Single): Pelaaja pelaa toista pelaajaa vastaan reikäpeliä.
Kolminpeli (Threesome): Yksi pelaaja pelaa kahta muuta pelaajaa vastaan reikäpeliä. Kumpikin joukkue pelaa yhdellä pallolla.
Nelinpeli (Foursome): Kaksi pelaajaa pelaa kahta muuta pelaajaa
vastaan reikäpeliä. Kumpikin joukkue pelaa yhdellä pallolla.
Kolmipallo (Three-Ball): Kolme pelaajaa pelaa reikäpelikilpailua jokainen jokaista vastaan.
Jokainen pelaa omalla pallollaan. Jokainen pelaaja pelaa kahta erillistä ottelua.
Paraspallo (Best-Ball): Yksi pelaaja pelaa reikäpeliä kahden
tai kolmen muun pelaajan parasta palloa vastaan.
Nelipallo (Four-Ball): Kaksi pelaajaa pelaa reikäpeliä parhaalla pallollaan kahden muun pelaajan parasta palloa vastaan.
Huomautus: Säännöt 2, 29 ja 30 käsittelevät tarkemmin reikäpeliä.

2.2

Lyöntipeli

Pelaajat pelaavat kilpailumääräysten mukaisen määrän kierroksia. Kaikki kilpailuun osallistuvat pelaavat saman kierrosmäärän. Yleisimmin pelataan kahta pelimuotoa: lyöntipeliä tai
pistebogeytä.

Lyöntipelin ottelumuodot (Forms of Stroke Play)
Yksilöpeli (Individual): Kilpailu, missä jokainen kilpailija pelaaja yksilönä.
Nelinpeli (Foursome): Kilpailu, missä kaksi kilpailijaa pelaa joukkuetovereina
yhdellä pallolla.
Nelipallo (Four-Ball): Kilpailu, missä kaksi kilpailijaa pelaa joukkuetovereina kummatkin
omalla pallolla. Kilpailijoiden paremman pallon tulos on kyseisen reiän tulos. Jos
toinen joukkuetovereista ei pelaa reikää loppuun asti, ei siitä seuraa rangaistusta.
Huomautus: Säännöt 3 ja 31 käsittelevät tarkemmin edellä olevia lyöntipelimuotoja.

Lyöntipeli
Lyöntipelissä pelikierrosten määrä on annettu kilpailumääräyksissä. Voittaja on pelaaja, jolla
on vähiten lyöntejä. Kilpailu voi olla tasoituksellinen tai tasoitukseton eli scratch-kilpailu.
Aloitusoikeus on pelaajalla, jolla oli alin tulos reiältä.
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Pistebogey (Stableford)
Pelaaja saa aina kaksi pistettä pelatessaan reiän parissa + tasoituslyöntiensä määrä reiällä (=
pelaajan laskennallinen par reiällä). Jokainen lyönti alle tasoituksen antaa yhden lisäpisteen
ja jokainen lyönti yli tasoituksen vähentää pisteen, kuitenkin siten, että pienin pistemäärä
reiältä on nolla pistettä.

Pelaajan
tasoitus

Reiän
tasoitusindeksi
HCP

Reiän par

54

9

4

7

5

4

44

9

4

6

5

3

34

9

4

6

5

3

24

9

4

5

5

2

14

9

4

5

5

2

4

9

4

4

5

1

Pelaajan
laskennallinen Pelaajan
par
tulos reiältä

Pistebogey
pisteitä

Selvitys laskutavasta:
a)
Kaaviossa pelaaja tasoituksella 54 saa joka reiällä 3 lyöntiä. Pelaajan laskennallinen par
reiällä oli 7 lyöntiä. Hän teki reiällä tuloksen 5. Pelaaja alitti parinsa kahdella lyönnillä.
Pelaajan nettotulos reiältä oli 2 ja hän sai 2+2 pistettä.
b)
Pelaajan tasoitus on 34 hän saa joka reiällä kaksi lyöntiä paitsi kahdella suhteellisesti
helpoimmalla reiällä. Pelaajan par reiällä on 6 lyöntiä. Pelaaja teki reiällä tuloksen 5.
Pelaaja alitti parinsa yhdellä lyönnillä. Pelaajan nettotulos reiällä oli 3 ja hän sai 2+1
pistettä.
c)
Pelaaja tasoituksella 14 on oikeutettu tasoituslyöntiin 14 suhteellisesti vaikeimmalla
reiällä. Pelaajan par reiällä oli 5 lyöntiä. Pelaaja teki tuloksen 5. Pelaaja pelasi pariinsa.
Pelaajan nettotulos oli 4 ja hän sai 2+0 pistettä.
d)
Pelaajan tasoitus 4 oikeuttaa hänet tasoituslyöntiin neljällä suhteellisesti vaikeimmalla
reiällä. Pelaajan par tällä yhdeksänneksi vaikeimmalla reiällä on 4. Pelaaja ylitti parinsa
yhdellä lyönnillä. Pelaajan nettotulos oli 5 ja hän sai 1 pisteen.
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Tuloksen laskeminen pistebogey (Stableford) kilpailussa perustuu pisteisiin, jotka määräytyvät pelaajan lyöntituloksen, reiän pariin, reiän vaikeusasteen ja pelaajan reiällä saamien
tasoituslyöntien perusteella seuraavalla tavalla:
PELATTU REIKÄ

Pelaajan nettotulos

Pisteet

Enemmän kuin yksi yli parin tai ei lainkaan tulosta

0

Yksi yli parin

1

Sama kuin par

2

Yksi alle parin

3

Kaksi alle parin

4

Kolme alle parin

5

Neljä alle parin

6

Aloitusoikeus seuraavalla reiällä on parhaan pistemäärän tehneellä pelaajalla. Käytännössä,
jos ryhmässä ei lasketa tai osata laskea pistebogey-pisteitä, aloitusoikeus menee lyöntipelin
mukaan. Kun pelaajalla ovat mahdollisuudet pisteiden saantiin reiällä menneet, on pallo syytä
poistaa pelistä. Voittaja on se kilpailija, joka saa korkeimman yhteispistemäärän. Merkitsijä
vastaa vain siitä, että tuloskorttiin merkitään kunkin sellaisen reiän bruttolyöntimäärä, jolla
pelaajan nettotulos antaa vähintään yhden pisteen.
Huomautus: Sääntö 32 tarkemmin pistebogey-pelimuotoa.
Seuraavista pelimuodoista suurinta osaa pystytään pelaamaan lyönti- sekä reikäpelinä.
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Par
Pelaajat pelaavat kentän paria vastaan. Kaikki pelaavat saman reikämäärän. Par kilpailumuotoa voidaan pelata tasoituksin tai ilman tasoitusta. Tasoituslyönnit pelaaja saa hyväkseen normaalissa nousevassa järjestyksessä.
Pelaaja saa parista 0 pistettä paria paremmasta tuloksesta pelaaja saa ”+ pisteen” ja paria
huonommasta tuloksesta ”- pisteen”.
Kilpailun voittaa pelaaja, jolla on paras yhteenlaskettu tulos (”+” ja ”-” tulosten erotus)

Greensome
Greensome on nelinpelin muunnelma. Molemmat joukkueen pelaajat lyövät aloituslyöntipaikalta. Joukkue valitsee toisen pallon aloituslyöntipaikalta pelatuista palloista pelipallokseen.
Valitulla pallolla jatkaa peliä se pelaaja, jonka pallo poimittiin pelistä pois. Palloa lyödään
tämän jälkeen vuoron perään.
Huomautus: Greensomessa ei voida pelata tiiltä varapalloa. Jos molemmat pallot katoavat
tai menevät ulos, joukkue valitsee toisen pelaajan pallon (esim. pelaaja A). Joukkueen toinen
jäsen lyö uuden pallon siltä tiiltä, jolta A pelasi. Kyseessä on tällöin kolmas lyönti.

Tasoitus:

Matalamman tasoituksen pelaajan pelitasoituksesta otetaan huomioon 60 % ja korkeamman tasoituksen pelaajalta 40 %. Molempien näin lasketut tasoituslyönnit lasketaan yhteen.
Saatu tulos pyöristetään kokonaislukuun (alkaen 0,5 pyöristetään ylöspäin).

Jokeri Stableford
Pistebogey-kilpailu, jossa pelaajat valitsevat kultakin 9 reiän puoliskolta yhden reiän jokerireiäkseen. Jokerireiällä pelaaja saa pisteitä kaksinkertaisen määrän. Jokerireikä voi olla sama
ryhmän kaikilla pelaajilla.

Scramble
Pelimuoto sopii joukkuepeliksi, jossa on mukana myös korkeamman tasoituksen omaavia
pelaajia. Joukkueeseen kuuluu 2-4 pelaajaa. Kaikki lyövät avauksensa tiiltä ja avauksien
jälkeen joukkue valitsee mielestään parhaimmassa paikassa olevan pallon. Pallon paikka
merkitään. Sen jälkeen joukkueen pelaajien pallot pudotetaan vapaassa järjestyksessä,
kuitenkin enintään yhden mailanmitan päähän merkitystä paikasta. Pallon pudottamiseen
sovelletaan sääntöä 20-2b ja 2c. Kukin joukkueen jäsen pelaa pudottamaansa palloa. Peli
jatkuu samalla tavalla, paitsi viheriöllä pallot asetetaan. Hiekkaesteissä pallojen asema pa-
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lautetaan samaksi kuin valitun pallon asema, jos valittu pallo on jalanjäljessä niin kaikki lyövät
pallonsa jalanjäljestä.

Tasoitus: Kilpailu pitäisi pelata ilman tasoituksia. Se on mahdollista, jos pelaajat jaetaan
tasoitusryhmittäin niin, että jokaisen ryhmän yhteistasoitus on suunnilleen yhtä suuri.
Tasoituksin pelattaessa pitäisi tasoituslyöntien määrä olla:
• 2 pelaajaa - yhteenlasketusta tasoituksesta 25 %
• 3 pelaajaa - yhteenlasketusta tasoituksesta 15 %
• 4 pelaajaa - yhteenlasketusta tasoituksesta 10 %
Huomautus: Kaikki pelaavat omilta normaaleilta tiiauspaikoiltaan, vaikka pelattaisiinkin ilman
tasoituksia. Scramblea ei voida käyttää tasoitustuloksena. Pelimuoto ei ole golfin sääntöjen
mukainen. Scramblesta on olemassa useita muunnelmia. Kilpailumääräyksissä on todettava
haluttu pelin muoto: kuinka lähelle valittua palloa pudotetaan, onko valittava kaikkien ryhmän
pelaajien aloituslyönti esim. kolme kertaa kierroksen aikana jne.
Puttiscramble
Varsinaisen Scramblen muunnos, joka sopii hyvin vasta alkajien perehdyttämiseen golfiin.
Scramblessa pelaajat valitsevat aina parhaan pallon (pallon paikan) pelin jatkamiseen.
Puttiscramblessa yksi tai kaksi pelaajaa pelaa pallon viheriölle, jossa yksi tai useampi vastaalkaja pelaat scramblen idean mukaisesti pallon reikään. Vasta-alkajat saavat pelistä kuvan
ja myös itse osallistuvat pelaamiseen.

Tasoitus:

• 2 pelaajaa - yhteenlasketusta tasoituksesta 25 %
• 3 pelaajaa - yhteenlasketusta tasoituksesta 15 %
• 4 pelaajaa - yhteenlasketusta tasoituksesta 10 %
Scramble ei kelpaa tasoitustulokseksi

Eclectic
Eclectic pelataan kahden perättäisen kierroksen aikana. Eclecticiä ei pelata minkään
muun kilpailun yhteydessä. Kultakin reiältä otetaan huomioon pelaajan paras tulos. Nämä
reikäkohtaiset parhaat tulokset muodostavat pelaajan 18 reiän tuloksen. Huomautus: Jos
pelaaja ei pysty parantamaan tulostaan reiällä, pitäisi pallo nostaa ylös.

Lyöntipeli

Jokaisen reiän paras bruttotulos, jonka pelaaja saa kilpailukierrosten aikana lasketaan yhteen
ja tulosten summa on lopputulos.
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Tasoitus: Yhteenlasketuista bruttotuloksista vähennetään 3/4 pelaajan tasoituksesta. Vain
eclectic kilpailun ensimmäinen kierros kelpaa tasoituskierrokseksi.
Pistebogey

Paras reikäkohtainen pistemäärä otetaan mukaan 18 reiän kokonaistulokseen.

Running eclectic
Pelataan samalla tavalla kuin eclectic, mutta pidemmällä aikavälillä ja suuremmilla kierrosmäärillä. Running eclecticia voidaan pelata samanaikaisesti vaikka viikkokilpailun kanssa.
Koska kilpailua pelataan pitkällä ajanjaksolla, pelaajat ovat velvollisia pitämään tasoituksensa
ajan tasalla.

Tasoitus: Running eclecticia pelataan ½ tasoituksella. Tasoituksena käytetään pelaajan
viimeisimmällä kilpailukierroksella ollutta tasoitusta.
Pro-Am tai Am-Am
Joukkue muodostuu neljästä pelaajasta. Joukkueen kapteenina on yleensä pro (tai ensimmäisen tasoitusryhmän pelaaja = amatööri). Pelimuotona on pistebogey. Jokaiselta reiältä
otetaan huomioon kaksi parasta tulosta. Eräänä muunnoksena otetaan aina joukkueen kapteenin tulos mukaan sekä paras tulos muista kolmesta. Pro-Am voidaan pelata myös siten,
että vain reiän paras nettotulos otetaan huomioon. Kapteeni toimii kaikkien ryhmän pelaajien
merkitsijänä.
Tasoitus: Pelaajien tasoituksista 3/4 otetaan huomioon. Pro-Am/Am-Am -tuloksia ei
hyväksytä tasoituskierrokseksi, koska siinä on mahdollista antaa peliin ja lyöntiin vaikuttavia
neuvoja. Hyvään Pro-Am/Am-Am tulokseen voi tasoitustoimikunta käyttää harkintavaltaansa.

Narukilpailu
Narukilpailu on lyöntipeli. Pelaaja saa tasoitustaan vastaavan määrän narua metreissä. Pelin
aikana pelaaja saa parantaa pallonsa asemaa (lähemmäksi reikää, tulla esteestä pois, rajojen
ulkopuolelta sisäpuolelle, karheikosta kentälle tai siirtää pallon reikään). Narusta leikataan
aina siirretyn matkan verran pois. Palloa siirrettäessä pelaaja saa asettaa pallon. Pelaajalla ei
ole muuta tasoitusta pelissä kuin naru. Pelaajan käyttämä lyöntimäärä on hänen tuloksensa.
Käyttämättömästä narusta ei hyvitetä pelaajaa.

Tasoitus: 1/1 tasoitus. Narukilpailua ei hyväksytä tasoituskierrokseksi.
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Irish Greensome
Molemmat pelaajat lyövät jokaisella tiillä aloituslyönnin. Pelaajat valitsevat parhaan pallon
pelipallokseen. Tätä palloa jatkaa se joukkueen pelaaja, jonka pallo poimittiin pelistä pois.
Tämän jälkeen palloa pelataan vuoron perää. Irish Greensomessa joukkueella on par 4 ja par
5 väylillä oikeus lyödä ensimmäinen jatkolyönti kilpakumppanin palloa. Tämän jälkeen vasta
valitaan pallo, jolla jatketaan peliä.
Pelaajan saama rangaistuslyönti ei muuta pelijärjestystä. Greensomessa ei voi pelata varapalloa tiiltä. Jos molemmat aloituslyönnit menevät ulos, pelaavat valitsevat kumman pallolla
jatketaan (kolmas lyönti lähtee). Tällöin saattaa miespelaaja joutua lyömään naisten tiiltä tai
naiset miesten tiiltä.

Tasoitus: Tasoitukset lasketaan yhteen, jaetaan kahdella ja tästä huomioidaan 3/4. Irish
Greensome tulos ei vaikuta tasoitukseen.
Avaaja ja päättäjä
Parikilpailu, jossa toinen pelaajista on avaaja ja toinen päättäjä. Avaaja lyö aina avaukset. Par
3 väylillä vain avauksen ja päättäjä pelaa pallon reikään.
Par 4 väylillä avaaja lyö avauslyönnin ja jatkolyönnin. Päättäjä pelaa pallon reikään.
Par 5 väylillä avaaja lyö avauslyönnin ja kaksi jatkolyöntiä mukaan lukien mahdollisen rangaistuslyönnin. Päättäjä pelaa pallon reikään.
Tasoitus: Tasoitukset lasketaan yhteen ja jaetaan kahdella. Avaaja ja päättäjä -tulos ei vaikuta
tasoitukseen.

Yhden mailan joukkuekilpailu
Joukkueen muodostaa neljä pelaajaa. Pelaajalla on yksi maila mukana, jolla hän lyö kaikki
lyöntinsä. Joukkueen jäsenet pelaavat palloa vuoronperää. Tällöin pelaaja voi joutua
lyömään putterilla avauslyönnit ja puttaamaan puumailalla. Sopii parhaiten yhdeksän reiän
kilpailuna. Joukkue ei voi lainata mailoja kilpakumppaneille. Palloa pelataan vuoron perään
kuin foursomessa. Kukin pelaaja avaa vuorollaan pelin tiiltä. Yhden mailan kilpailu sopii hyvin
alustamaan seuran illanviettoa.

Tasoitus: Kukin pelaaja pelaa täydellä 1/1 tasoituksella. Kilpailu ei vaikuta tasoitukseen.
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Yhden mailan kilpailu / Yksi maila ja putteri
Mukana olevien mailojen määrä on voitu rajata muutenkin kuin vain yhteen. Pelaajalla on yksi
maila mukana, jolla hän lyö kaikki lyöntinsä paitsi puttinsa. Sopii parhaiten yhdeksän reiän
kilpailuna esimerkiksi kauden päättäjäisiin.

Tasoitus: Kukin pelaaja pelaa täydellä 1/1 tasoituksella. Kilpailu ei vaikuta tasoitukseen nostavasti, mutta laskevat tulokset huomioidaan (rajoitettu mailojen määrä, on huomioitava, että
tämä mailarajoitus on oltava erittäin pieni, jotta nostavia tuloksia ei hyväksytä).
Midnight Sun Tournament
Kilpailu on suosittu seuratapahtuma juuri juhannuksen aikaan. Peliä suositellaan pelattavaksi
pistebogeyna. Pistebogey nopeuttaa kilpailua. Yleensä pelaajia tässä kilpailussa on paljon,
jolloin lähtö on yhteislähtönä kaikilta tiiltä yhtä aikaa. Kilpailu alkaa illalla ja päättyy puolen yön
aikaan tai sen jälkeen. Keskellä yötä yhdeksän pelatun reiän jälkeen voidaan pitää ruokailu
tauko. Kilpailussa on mailapojan, taskulamppujen tai itsevalaisevien pallojen käyttö kielletty.
Hyvin pilvisissä olosuhteissa voidaan viheriöllä oleviin lipputankoihin kiinnittää valolähde.
Kilpailu sopii kaikille pelaajaryhmille.

Tasoitus: Kukin pelaaja pelaa täydellä 1/1 tasoituksella. Kilpailu ei vaikuta tasoitukseen
(poikkeavat valaistusolosuhteet) nostavasti, mutta laskevat tulokset huomioidaan.
Skini
Skinissä 2-4 pelaajaa pelaa reiän voitosta. Reiän voittaa paras tulos yksin. Tasatuloksissa
voittopisteet siirtyvät seuraavalle reiälle. Tasatulokset saattavat kasaantua moneltakin reiältä,
kunnes joku voittaa reiän. Kilpailun voittaa pelaaja, jolla on eniten pisteitä.

Tasoitus: Voidaan pelata ilman tasoituksia tai 1/1 tasoituksin.
Jättipotti
Pelimuoto muistuttaa skiniä. Pelaajia on neljä tai enemmän. Kukin pelaaja maksaa jokaisesta
reiästä pienehkön summan (esim. euron). Pelaajan on yksin voitettava reikä parhaalla tuloksella, jotta saisi rahaa. Tasatulokset siirtävät voittorahat seuraavalle reiälle. Reiän pelaaminen
keskeytetään ja siirrytään seuraavalle reiälle, kun kaksi pelaajaa on tasannut reiän, eivätkä
muut pelaajat voi enää saada parempaa tulosta.

Tasoitus: Kilpailu ei vaikuta tasoituksiin
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Bridge
Vähintään kolme ja useimmiten neljä pelaajaa, jotka kunkin reiän tiillä tekee tarjouksen tuloksestaan ja sitä vastaavan rahasumman tällä reiällä. Pelaaja ei voi tarjota huonompaa tulosta
kuin par + omat tasoituslyönnit reiällä. Pelaaja lupaa esim. tehdä parin reiällä ja tarjoaa siitä
euron. Muut pelaajat voivat korottaa tarjotun summan korkeintaan kolminkertaiseksi avauslyönnin jälkeen. Jos pelaaja saavuttaa lupauksensa mukaisen lyöntimäärän, hän voittaa
tarjoamansa summan. Jos tulos jää huonommaksi, joutuu hän maksamaan muille kilpailijoille
tarjoamansa summan. Vastaavasti pelaaja saa tai menettää muiden korottamat tarjoukset.

Tasoitus: Kilpailu ei vaikuta tasoituksiin
Bisque Par
Reikäpelin muoto, jossa pelaaja kullakin tiillä ilmoittaa käyttämänsä tasoituslyöntien määrän.
Pelaaja voi käyttää vapaasti tasoituslyöntejään kullakin reiällä. Kun pelaaja on kilpailussa
käyttänyt tasoituslyöntinsä, pelaa hän loput reiät ilman tasoitusta. Käyttämättömiä tasoituslyöntejä ei hyvitetä.

Tasoitus: Kukin pelaaja pelaa täydellä 1/1 tasoituksella. Kilpailu ei vaikuta tasoitukseen

(reikäpeli)

Bloodsome
Reikäpeli, jossa kahden pelaajan uloslyönneistä vastustajat valitsevat huonoimman. Se
pelaaja jatkaa peliä, jonka palloa ei valittu. Tämän jälkeen palloa lyödään vuoron perään.

Tasoitus: Tasoitukset lasketaan yhteen, jaetaan kahdella ja tästä huomioidaan 3/4. Kilpailu
ei vaikuta tasoitukseen (reikäpeli).
		
Kööpenhaminalainen

Kööpenhaminalainen on hyvin suosittu pelimuoto. Kööpenhaminalainen on lyöntipelikilpailu kolmen (3) pelaajan välillä ja siinä pelataan samoilla säännöillä kuin pistebogeyssa.
Tasoituslyönnit jaetaan samalla tavalla kuin pistebogeyssa tai niin kuin reikäpelissä (katso
kohta tasoitus).
Pelaajat jakavat 6 pistettä kullakin reiällä. Parhaimmasta tuloksesta 4 pistettä seuraavaksi
parhaimmasta 2 pistettä ja huonoimmasta 0 pistettä. Esimerkiksi jos pelataan yksi par-tulos
ja kaksi bogey-tulosta, niin pisteet jaetaan 4-1-1. Jos tulee kaksi par-tulosta ja yksi bogeytulos, niin silloin pisteet jaetaan 3-3-0. Jos tulee kolme yhtä hyvää tulosta, niin jaetaan pisteet
2-2-2.
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Kööpenhaminalaisesta pelataan myös 4-hengen versiota, missä jaetaan 12 pistettä per
väylä. Suhteet voivat mennä esim. seuraavasti: 6-4-2-0, 6-3-3-0, 6-2-2-2, 4-4-4-0, 4-4-2-2,
5-5-1-1, jne.

Tasoitus: Tasoituksin pelattaessa saa suuremmalla tasoituksella pelaava tasoitusten eron
verran lyöntejä hyväkseen. Saadut tasoituslyönnit käytetään tuloskortin HCP-sarakkeen
mukaisessa järjestyksessä. Viisi lyöntiä saava pelaaja saa tasoituslyönnin niillä viidellä reiällä,
joiden tasoitussarakkeen (indeksin) arvo on 1-5.
Nassau
Nassau pelataan samoin kuin lyöntipeli, pistebogey tai bogey-kilpailu. Nassauta voi pelata
2, 3 tai 4 pelaajan ryhmässä. Nassaussa pelataan kolmesta pisteestä. Pisteet jaetaan
seuraavasti: ensimmäisen yhdeksän reiän voittaja saa yhden pisteen. Jälkimmäisen yhdeksän reiän voittaja saa myös yhden pisteen. Koko kierroksen voittaja saa pisteen.

Tasoitus: Nassau pelataan normaalein tasoituksin tai vaihtoehtoisesti ilman tasoituksia.
Lippukilpailu
Lippukilpailu toimii yleisimmin kauden aloituskilpailuna. Lippukilpailussa jokainen pelaaja saa
mukaansa nimellään varustetun lipun. Lippu laitetaan paikkaan mihin pallo jää, kun pelaajan
käytössä olevat lyönnit loppuvat. Pelaajat saavat lippukilpailussa lyöntejä kentän parin ja
oman pelitasoituksen yhteenlasketun tuloksen määrän (esim. Par 72 + Pelitasoitus 20 = 92).
Jos pelaaja pelaa alle tasoituksensa, hän jatkaa peliä uudelle kierrokselle niin kauan kuin
lyönnit riittävät.

Tasoitus: Lippukilpailussa huomioidaan vain tasoitusta laskevat suoritukset.
Robbins
Neljästä pelaajasta muodostetaan kaksi joukkuetta. Joukkueet pelaavat kuuden reiän foursome reikäpelin.
Seuraavalle kuudelle reiälle vaihtuvat joukkueiden pelaajat. Kolmannellatoista reiällä vaihtuvat pelaajat taas joukkueissa. Pelimuodossa pelaajat pääsevät pelaamaan kaikkien kanssa
toisiaan vastaan. Palkinnot jaetaan aina kuuden reiän suoritusten perusteella.

Tasoitus: Täysin tasoituksin. Joukkueen tasoitukset lasketaan yhteen ja jaetaan kahdella.
Puolikkaat tasoitukset korotetaan seuraavaan täyteen lyöntiin.
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Shoot Out
Shoot Out on luonteeltaan näytösottelu. Pelissä on yleensä kymmenen pelaajaa, jotka pelaavat yhdeksän reikää. (Pelaajia on aina yksi enemmän kuin pelattavia reikiä.)
Jokaisella reiällä huonoin pelaaja pudotetaan pois. Jos kaksi tai useampi pelaaja on viimeisellä
sijalla, ratkaistaan putoaja esim. viheriöbunkkerilyönnillä. Lähimmäksi reikää päässyt pelaaja
jatkaa peliä. Yhdeksän reiän jälkeen voittaja selviää. Jokaiselta reiältä jatkoon päässeet
pelaajat voittavat pisteitä/rahaa.

Tasoitus: Pelimuoto soveltuu huonosti tasoituskilpailuksi, siksi sitä pelataankin yksinomaan
scratch-kilpailuna.

2.3

Pelimuodot ja tasoitusten soveltaminen
Pelimuoto

Kilpailutasoitus

HCP:n soveltaminen

Vaikutus HCP:n

Kaksinpeli

1/1

Tasoitutusten erotus

Reikäpeli ei vaikuta.

Nelinpeli

1/1

Tasoitusten keskiarvo
Pyöristys ylöspäin

Ei vaikuta

Matalammasta
tasoituksesta 60 %
ja korkeammasta
tasoituksesta 40 %

Ei vaikuta

1/1

Tasoitusten erotus

Ei vaikuta

Nelipallo

Kukin pelaaja saa 90
% tasoituksestaan

Parhaiden pelaajien
tasoitusten erotus.
Pyöristys ylöspäin.

Ei vaikuta

Lyöntipeli

1/1

Pelitasoitus

Vaikuttaa

Pistebogey

1/1

Pelitasoitus

Vaikuttaa

Par

1/1

Pelitasoitus

Vaikuttaa

Jokeri Stableford

1/1

Pelitasoitus

Ei vaikuta

Scramble

25, 15 tai 10 %

Pyöristetään ylöspäin

Ei vaikuta

Puttiscramble

25, 15 tai 10 %

Pyöristetään ylöspäin

Ei vaikuta

Greensome
Kolmipallo
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Eclectic

3/4

Pyöristetään ylöspäin

Vain ensimmäinen kierros

Running eclectic

1/2

Pyöristetään ylöspäin

Ei vaikuta

Pro Am

3/4

Pyöristetään ylöspäin

Ei vaikuta

Narukilpailu

1/1

Pelitasoitus

Ei vaikuta

Irish Greensome

3/4

Pelitasoitus

Ei vaikuta

Avaaja päättäjä

1/2

Tasoitusten keskiarvo
Pyöristetään ylöspäin

Ei vaikuta

Bloodsome

3/4

Tasoitusten keskiarvo
Pyöristetään ylöspäin

Ei vaikuta

Kööpenhaminalainen

1/1

Pelitasoitus

Vaikuttaa

Nassau

1/1

Pelitasoitus

Vaikuttaa

Lippukilpailu

1/1

Pelitasoitus

Vain alentavat tulokset

Robbins

1/1

Pelitasoitus

Ei vaikuta

Yhden mailan
joukkuekilpailu

1/1

Pelitasoitus

Ei vaikuta

Yhden mailan kilpailu

1/1

Pelitasoitus

Vain alentavat tulokset

Midnight Sun
Tournament

1/1

Pelitasoitus

Vain alentavat tulokset

Skini

1/1

Pelitasoitus

Ei vaikuta

Jättipotti

1/1

Pelitasoitus

Ei vaikuta

Bridge

1/1

Pelitasoitus

Ei vaikuta

Bisque Par

1/1

Pelitasoitus

Ei vaikuta

Shoot Out

1/1 (Useimmiten scratch)

Pelitasoitus

Ei vaikuta
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2.4

3/4-tasoitukset
HCP

3/4

HCP

3/4

HCP

3/4

+3,0

+4

10,5

8

23,5

18

+2,5

+3

11,0

8

24,0

18

+2,0

+3

11,5

9

24,5

18

+1,5

+2

12,0

9

25,0

19

+1,0

+1

12,5

9

25,5

19

+0,5

+1

13,0

10

26,0

20

0,5

0

13,5

10

26,5

20

1,0

1

14,0

11

27,0

20

1,5

1

14,5

11

27,5

21

2,0

2

15,0

11

28,0

21

2,5

2

15,5

12

28,5

21

3,0

2

16,0

12

29,0

22

3,5

3

16,5

12

29,5

22

4,0

3

17,0

13

30,0

23

4,5

3

17,5

13

30,5

23

5,0

4

18,0

14

31,0

23

5,5

4

18,5

14

31,5

24

6,0

5

19,0

14

32,0

24

6,5

5

19,5

15

32,5

24

7,0

5

20,0

15

33,0

25

7,5

6

20,5

15

33,5

25

8,0

6

21,0

16

34,0

26

8,5

6

21,5

16

34,5

26

9,0

7

22,0

17

35,0

26

9,5

7

22,5

17

35,5

27

10,0

8

23,0

17

36,0

27
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Esimerkki taulukon käytöstä:
Pelimuodot, joissa käytetään ¾-tasoituksia, on lueteltu kohdassa ”Pelimuodot ja tasoitusten
soveltaminen”. Valitulta tiiltä pelaajien pelitasoitukset (slope-HCP) lasketaan yhteen ja jaetaan
kahdella. Desimaalit 0,4 asti pyöristetään alaspäin ja desimaalit 0,5 ylöspäin pyöristetään
ylöspäin.
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3

PELIJÄRJESTYS

Pelijärjestys voidaan määrätä neljällä tavalla tai näitä keskenään sekoittaen.

Arpominen
Vapaat lähtöajat ja peliryhmät
Edeltäkäsin päätetty pelijärjestys

Esim. pelaajat, joilla on huonoin tulos tai korkein tasoitus lähtevät ensin ja parhaat tulokset
tehneet alimmat tasoitukset lähtevät viimeiseksi (= käännetty lähtöjärjestys). Käännettyä
lähtöjärjestystä käytetään yleensä ennen viimeistä kilpailukierrosta ja katkon (cutin) jälkeen.

Sijoittaminen

Esimerkki:
Pelaajat jaetaan likimain kolmeen yhtä suureen ryhmään tasoitusten, Rankingin tai Orderof-Merit perusteella. Tällöin se pelaajaryhmä, jolla on alimmat tasoitukset pelaa kierrokset
keskellä lähtöluetteloa. Seuraavaksi alin tasoitusryhmä aloittaa ensimmäisen kierroksen ja
lähtee vastaavasti viimeisenä seuraavalle kierrokselle. Korkein tasoitusryhmä pelaa ensimmäisen kierroksen viimeisenä ja seuraavan kierroksen ensimmäisenä.
Finaalikierroksella/kierroksilla käytetään käännettyä lähtöjärjestystä. Mikäli samana päivänä
pelataan kaksi finaalikierrosta (72 reiän kilpailut), voidaan viimeisellä kierroksella käyttää
käännettyä lähtöjärjestystä vain poikkeustapauksissa ja tällöinkin vain kolmen parhaan
pelaajaryhmän kohdalla.
Yhtenä erikoisuutena voi olla ns. keinotekoisen CUTin ja käännetyn lähtöjärjestyksen
sekoitus. Tällaista käytetään esimerkiksi MID-tourilla. Ensimmäisen pelipäivän tulosten perusteella finaalikierrokselle startataan siten, että 60 parasta miestä lähtevät alkuun käännetyssä lähtöjärjestyksessä, heidän perässään pelaavat naiset käännetyssä lähtöjärjestyksessä
ja loppuun lähtevät pelaajat sijalta 61 ylöspäin nousevassa järjestyksessä. Tällä tavalla pelattaessa ei CUTtia tarvitse tehdä ja kaikki pääsevät myös toiselle kierrokselle niin halutessaan.
On kuitenkin huomioitava, että jos tulostaso on ollut erittäin tasainen ei palkintoja voida jakaa
heti kärkiryhmän saavuttua kierrokselta.

Joukkue- ja sarjakilpailut
Joukkuekilpailussa yksi tai useampi joukkue pelaa toisiaan vastaan. Sarjakilpailussa pelaa
joukkue tai yksittäinen pelaaja toisiaan vastaan useamman kerran. Joukkue- ja sarjakilpailut
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ovat kasvattaneet suosiotaan. Ne soveltuvat erinomaisesti seurahengen kasvattamiseen
sekä joukkuehengen luomiseen. Näistä hyviä esimerkkejä ovat esim. Uudemaanalueen
nuorten reikäpelisarja sekä ns. Isojen Poiken Reikäpelisarja, missä neljän seuran MID-ikäiset
pelaavat keskenään.
Joukkuekilpailu, joka toteutetaan sarjakilpailuna, sisältää riskin liian monista joukkueiden poisjäänneistä (Walk Over / W/O). Mielenkiinto kilpailumuotoa kohtaa laimenee nopeasti tämän
johdosta. Tämän vuoksi keskenäisten pelien ja ja otteluiden määrä tulisi saada sellaiseksi,
ettei luovutuksia tulisi.

Reikäpeli
Joukkuekilpailun alkuperäisin muoto on reikäpeli. Joukkueet kohtaavat toisensa reikäpelissä kahden miehen joukkueina ja henkilökohtaisena reikäpelinä. Näin mm. pelataan EMjoukkuekilpailut. Normaalisti kilpailu käydään 18 reiän reikäpelinä. Tasatuloksissa jaetaan
joukkueille 1/2-pistettä. Vain jos joukkueilla on täysin sama pistemäärä, voidaan reikäpeli
ratkaista joukkueiden valitsemalla pelaajalla sudden death -periaatteella. Reikäpeli voidaan
pelata tasoituksin tai scratchina.

Lyöntipeli
Joukkuekilpailu voidaan luonnollisesti käydä myös lyöntipelinä tai pistebogeyna. Kilpailu
voi sisältää joukkuepelin ja henkilökohtaisen lyöntipelin. Joukkuekilpailuun soveltuu myös
pelimuotoina Kööpenhaminalainen ja Nassau.
Yksinkertaisimmillaan joukkuekilpailu voidaan toteuttaa laskemalla yhteen joukkueen jäsenten
lyöntipelitulokset.

Sarjakilpailu
Useamman kilpailun sarja joko yhdellä kentällä tai toteutettuna useamman kentän yhteistyönä
on mahdollista. Kilpailua voidaan käydä samanaikaisesti scratch- ja tasoituskilpailuna.
Sarjakilpailun edellytyksenä on hyvin toimiva ja ajan tasalla oleva tulospalvelu.

Pelijärjestys lyöntipelikilpailuissa
Pelaajat ryhmitellään kahden tai kolmen pelaajan ryhmiksi. Neljän pelaajan ryhmiä ei
suositella suurimpiin kilpailuihin. Tuloskortit voidaan kirjoittaa tai tulostaa ilmoittautumisajan
umpeuduttua ja niitä voidaan käyttää lähtöjärjestyksen arvonnassa. Kortit sekoitetaan ja ensimmäisiksi poimitut muodostavat ensimmäisen lähtöryhmän. Kortteihin merkitään samalla
sekä lähtöaika että lyöntijärjestys. Nykyisillä ATK-ohjelmistoilla ei mitään käsityötä tarvita,
ellei joitain sijoitteluja tarvitse tehdä. ATK-ohjelma suorittaa arvonnan annettujen kriteerien
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perusteella ja tulostaa tarrat tuloskortteihin.
Seuran kilpailuissa voidaan toki ottaa huomioon pelaajien toivomuksia aikaisesta tai
myöhäisestä lähtöajasta.
Toivomuksia peliajan suhteen voidaan niin ikään ottaa huomioon, kun pelaajat matkustavat
yhdessä tai ovat saman ruokakunnan jäseniä. Heidät on kuitenkin arvottava tasoitusryhmiensä mukaisesti. Perheenjäseniä ei arvota samaan lähtöön.
Jos pelaajamäärät eivät arvonnassa mene tasan lähtöjen kanssa, suositellaan seuraavaa
menettelyä:
• kahden pelaajan ryhmässä pelattaessa yksinäinen pelaaja sijoitetaan viimeiseen lähtöön
• kolmen tai neljän pelaajan ryhmissä pelattavissa kilpailuissa mahdolliset kahden tai
kolmen pelaajan ryhmät kannattaa sijoittaa lähtölistan alkuun
Neljän pelaajan ryhmissä täytyisi lähtövälin olla 10 minuuttia ja kolmen pelaajan lähdössä
vähintään seitsemän minuuttia.
Jos kilpailussa on paljon osanottajia, tulisi ruuhkien välttämiseksi joka toinen tunti olla yksi
tyhjä lähtö.
R&A:n tutkimuksissa British Open -kilpailuissa optimaalisin lähtöväli on 11 minuuttia, kun
pelataan kahden pelaajan ryhmissä. Tällöin kierrosaika on nopein ja kilpailun läpivienti on
nopeinta.
Lähtölista 156 pelaajaa eli 52 lähtöä kolmen pelaajan ryhmissä
Lähtöväli 9 minuuttia
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Tii 1.

TAUKO

Tii 10.
Tii 1.

Tii 10.

Ryhmä

Lähtöaika

Ryhmä

Lähtöaika

1

8:00

27

8:00

Ryhmä

Lähtöaika

Ryhmä

Lähtöaika

2

8:09

28

8:09

14

12:30

40

12:30

3

8:18

29

8:18

15

12:39

41

12:39

4

8:27

30

8:27

16

12:48

42

12:48

5

8:36

31

8:36

17

12:57

43

12:57

6

8:45

32

8:45

18

13:06

44

13:06

7

8:54

33

8:54

19

13:15

45

13:15

8

9:03

34

9:03

20

13:24

46

13:24

9

9:12

35

9:12

21

13:33

47

13:33

10

9:21

36

9:21

22

13:42

48

13:42

11

9:30

37

9:30

23

13:51

49

13:51

12

9:39

38

9:39

24

14:00

50

14:00

13

9:48

39

9:48

25

14:09

51

14:09

26

14:18

52

14:18

Jos pelaajia on 144, voidaan lähtöväli asettaa
10 minuutiksi.
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3.3 Pelijärjestys reikäpelikilpailussa
Ennen arvontaa on selvitettävä pelaajamäärät ja heidän sijoittamisensa. Pelaajamäärän
ollessa joku 2:n potenssi (4, 8, 16, 32, 64 128 jne.) arvotaan pelaajat kahteen ryhmään.
Sijoitetut pelaajat asetetaan arvontakaavioon.
Ellei pelaajamäärä ole jokin 2:n potenssi, pääsee osa kilpailijoista suoraan toiselle kierrokselle.
Koko kilpailijamäärä vähennetään lähinnä suuremmasta 2:n potenssista. Esimerkiksi osallistujia on 19. Seuraava 2:n potenssi on 32, joten erotus on 13 pelaajaa. Nämä 13 pelaajaa
sijoitetaan suoraan toiselle kierrokselle. Kun luku on pariton, sijoitetaan listan alkupäähän
yksi pelaaja enemmän kuin loppupäähän. Listan alkupäähän sijoitetaan seitsemän pelaaja ja
loppupäähän kuusi pelaajaa.

Sijoittaminen ja arvonta

Sijoitetut pelaajat sijoitetaan oheisen kaavion mukaan (s.56). Tämän jälkeen heille arvotaan
vastustajat.

Huomioitavaa

Jos reikäpelikilpailuissa pelataan kaksi kierrosta samana päivänä, on toiselle kierrokselle
laitettava lähtöväliksi kaksinkertainen aika verrattuna edelliseen kierrokseen. Tällöin jokaisella
parilla on yhtä paljon aikaa pelata ensimmäinen kierros ennen seuraavan alkua.
Reikäpelissäkin voidaan pelaajat laittaa lähtemään kahdelta tiiltä (esim. 1 ja 10). Jos saman
päivän aikana pelataan kaksi kierrosta, on huomioitava, että toisen kierroksen peli tulee aloittaa samalta tiiltä kuin ensimmäinen, muutoin toinen pelaaja voi saada kohtuutonta etua.
Poikkeuksena voidaan pitää, jos jostain syystä molemmat pelaajat siirretään esim. toiselle
kierrokselle lähtemään 10. tiin sijaan 1.tiiltä.
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3.3 Pelijärjestys reikäpelikilpailussa
64-pelaajaa
1
64
32
33
16
49
17
48
8
57
25
40
9
56
24
41
4
61
29
36
13
52
20
45
5
60
28
37
12
53
21
44

32-pelaajaa

16-pelaajaa

8-pelaajaa

4-pelaajaa

2-pelaajaa

1
1
32
1
16
16
17
1
8
8
25
8
9
9
24
1
4
4
29
4
13
13
20
4
5
5
28
5
12
12
21
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64-pelaajaa
43
22
54
11
38
27
59
6
46
19
51
14
35
30
62
3
42
23
55
10
39
26
58
7
47
18
50
15
34
31
63
2

3.4

32-pelaajaa

16-pelaajaa

8-pelaajaa

4-pelaajaa

2-pelaajaa

22
11
11
6
27
6
6
3
19
14
14
3
30
3
3
2
23
10
10
7
26
7
7
2
18
15
15
2
31
2
2

Virhe pelijärjestyksen määrityksessä

Mikäli on tapahtunut virhe siten, että jokin pelaaja on jäänyt pois reikäpelikaaviosta tai mukaan
on arvottu pelaaja, jolla ei ole oikeutta osallistua ko. kilpailuun, ja virhe huomataan hyvissä
ajoin ennen kilpailua, on suoritettava reikäpelin uudelleen arvonta.
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Jos virhe huomataan myöhemmin, voi asianomainen pelaaja päästä mukaan kilpailutoimikunnan päätöksellä. Mikäli kaikki ovat jo lähteneet pelaamaan, ei mukaan enää voi
päästä. Tällöin hänelle on maksettava kilpailumaksu takaisin ja korvattava muut, ehkä
matkustamisesta aiheutuneet kulut.

Reikäpelin pelaaminen

Reikäpelikilpailussa, joka kestää useamman päivän kuin pelkän viikonlopun, on syytä olla
selkeät periaatteet otteluiden pelaamiseksi. Seuraavia periaatteita suositellaan:
• kilpailutoimikunta määrittää aikarajat kullekin ottelukierrokselle
• arvontalistassa ylempänä oleva pelaaja ottaa yhteyttä ja ehdottaa vähintään kahta otteluajankohtaa
• mikäli yhteisymmärrystä otteluajasta ei synny, vastapelaajan velvollisuutena on ottaa
yhteyttä ja vastaavasti ehdottaa kahta otteluajankohtaa
• mikäli otteluajankohdasta ei saavuteta yhteisymmärrystä, määrää kilpailunjohtaja otteluajankohdan
• jos pelaaja ei ole kilpailunjohtajan määräämänä ajankohtana ensimmäisellä tiillä valmiina
aloittamaan ottelua, suljetaan pelaaja kilpailusta walk overilla (W/O)
• jos molemmat pelaajat eivät ole kilpailunjohtajan määräämänä ajankohtana ensimmäisellä
tiillä valmiina aloittamaan ottelua, suljetaan pelaajat kilpailusta
• loppuottelua ei pidä voittaa walk overilla (W/O)
• hävinnyt pelaaja merkitsee ottelun tuloksen ottelulistaan. Voittajan tehtävänä on varmistaa,
että merkintä tehdään
Yhdeksän reiän reikäpelikilpailu voidaan järjestää viikonloppukilpailuna, jossa lähdöt ovat 1.
ja 10. tiiltä. Tasatulokset yhdeksän reiän jälkeen voidaan ratkaista puttikilpailuna.

Osanotto-oikeus

Kilpailijan on pyydettäessä näytettävä jäsen- ja tasoituskorttinsa, joka on todistus siitä, että
hän on aktiivipelaaja jossakin SGL:n jäsenseurassa, johon hän myös on maksanut seuransa
jäsenenä seuran määräämät pakolliset maksut. Tämän on tapahduttava ennen kilpailun
alkua.

3.5

Lähtö monelta aloituspaikalta yhtä aikaa

Lyönti- ja pistebogey-kilpailuissa, joissa on suuri osanottajamäärä, suositellaan kilpailun aloittamista sekä 1. tiiltä että 10. tiiltä yhtä aikaa. Sijoitettujen pelaajien ei tarvitse välttämättä
lähteä samalta tiiltä. Lähtöä kaikilta tiiltä (shot gun) yhtä aikaa, ei suositella scratch-kilpailuihin.

58

Kilpailu- ja Pelikäsikirja > 1. Kilpailukäsikirja

3.6

Vapaavalintainen kanssakilpailija ja lähtöaika

Seuran sisäiset viikkokilpailut voidaan sopivimmin hoitaa siten, että kilpailijoilla on oikeus itse
valita lähtöaikansa ja kanssakilpailijansa tai merkitsijänsä. Tällaisessa tapauksessa kilpailija
maksaa kilpailumaksun ennen lähtöään ja samalla ilmoittautuu kilpailuun sekä saa tuloskortin. Kuitenkin kilpailun ensimmäinen ja viimeinen lähtöaika pitäisi olla päätettynä etukäteen.
Harjoitteleminen kentällä on kielletty tässäkin tapauksessa ennen kilpailua. Kilpailijoilla ei
viikkokilpailuissa ole etuoikeutta kentällä. Seuran itsensä päättämät määräykset pallorännin tai ajanvarauksen ym. suhteen ovat ratkaisevat. Seura voi itse määritellä hyväksyykö se
vapaavalintaisten lähtöaikakilpailuiden tulokset tasoituskelpoisiksi tasoitusryhmässä 1 oleville
pelaajille.

4

RATKAISUT TASATULOSTILANTEISSA

Tasapelien ja tasatulosten ratkaisutapa on määrättävä
golfsääntöjen mukaisesti viimeistään ennen kilpailun alkamista ja mieluiten kilpailumääräyksissä kilpailukutsun yhteydessä. Katso sääntö 33-6.
Reikäpeli
Jos reikäpeli on tasan ennalta määrätyn reikämäärän jälkeen, on peliä jatkettava välittömästi reikä reiältä (sudden death) kunnes toinen pelaajista voittaa reiän. Peli päättyy tähän.
Tasoituksellisessa reikäpelissä jatkoreikien tasoitukset määräytyvät samalla tavalla kuin
normaalikierroksellakin. Tämän takia reikien hcp-lukuja määriteltäessä, tulisi välttää pienten
hcp-lukujen käyttöä ensimmäisellä reiällä. Lisätietoa hcp-lukujen määrittelemisestä löytyy
EGA-tasoitusmäärityksen lisäosasta (www.ega-golf.ch).
Joukkuepelissä voi yksittäinen peli päättyä tasan (all square) tai sitä voidaan jatkaa, kunnes
ratkaisuun päästään. Kilpailumääräyksissä on oltava maininta ratkaisutavasta.
Mikäli reikäpelinä pelattava joukkuepeli päättyy tasan, ja ratkaisu voittajasta halutaan saada,
suositetaan ratkaisutavaksi seuraavaa: Molemmat joukkueet (yleensä joukkueen kapteeni)
valitsee yhden pelaajan joukkueestaan pelaamaan uusintaa, joka pelataan reikä reiältä
(sudden death) ratkaisuna.

Lyöntipeli
Kaikissa liiton kilpailuissa, paitsi Haastajakiertueella, ratkaistaan voittaja välittömästi suoritettavalla sudden death -uusinnalla lyöntipelin säännöin. Voittajan on pelattava aina pallo
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reikään saakka, ellei vastustaja ole luovuttanut voittoa pelaajalle (Dec. 33-6/3). Uusintaan
joutuva pelaaja on oikeutettu saamaan vähintään 15 minuutin valmistautumistauon. Muut
sijat ratkaistaan matemaattisen menetelmän perusteella, ellei kilpailumääräyksissä toisin
mainita.
Uusintaa varten kilpailutoimikunta tai tuomari valitsee mitkä tahansa reiät. Suositeltavaa on,
että reiät valitaan läheltä klubitaloa. Tasoituksellisessa uusinnassa on vältettävä alhaisin hcpluvuin ilmoitettuja reikiä. Uusinta reiät olisi hyvä ilmoittaa jo kilpailumääräyksessä.
Lyöntipelikilpailun kilpailumääräyksissä on annettava tasatulosten ratkaisutapa. Golfin
lyöntipelikilpailussa on varsin tavallista, että päädytään tasatulokseen. Tavallisessa tasoituskilpailussa on urheilullisesti toimivin ratkaisu se, että alempi tasoitus voittaa. Tässä
kunnioitetaan golfin sitä vanhaa perinnettä, että paremman bruttotuloksen tehnyt on voittaja.
Paremman tasoituksen etu motivoi pelaajaa parantamaan pelitaitoaan. Tasoituksen mukaan
ratkaistaessa voittaa tasatulostilanteissa aina alempi tarkka tasoitus. Tämä tapa on liiton
suositus. Toinen tapa on ratkaista tasatulokset matemaattisella menetelmällä.

Matemaattinen menetelmä:
a) 18 reiän kilpailut

Tasatulosten välillä voittaa se, jolla on paras viimeisten yhdeksän (9) reiän
tulos (tasoituskilpailussa nettotulos), sen jälkeen paras viimeisten kuuden (6)
reiän tulos, sitten paras viimeisten kolmen (3) reiän tulos, sitten viimeisen reiän
tulos ja lopuksi arpa. Shot gun -lähdöissä ja muissa lähdöissä useammalta
tiiltä tasatulokset ratkaistaan tuloskortin mukaan (viimeiset 9 reikää jne.).
Muutettaessa tasoituskilpailun viimeisten 9, 6, 3 ja viimeisen reiän tuloksia nettomääräisiksi, käytetään niitä vastaavina tasoituksina pelaajan tasoitusta jaettuna
vastaavasti 2:lla, 3:lla, 6:lla ja 18:lla, jolloin jakaessa syntyvät desimaalit
otetaan huomioon.

b) 36 reiän kilpailut

Tasatuloksen ratkaisee viimeisen 18 reiän tulos ja sen jälkeen paras viimeisten
yhdeksän (9) reiän tulos (tasoituskilpailussa nettotulos), sen jälkeen paras
viimeisten kuuden (6) reiän tulos, sitten paras viimeisten kolmen (3) reiän tulos,
sitten viimeisen reiän tulos ja lopuksi arpa.

c) 54 ja 72 reiän kilpailut

Tasatuloksissa ratkaisee paras viimeisen 36 reiän tulos, viimeisen 18 reiän tulos
ja sen jälkeen paras viimeisten yhdeksän (9) reiän tulos (tasoituskilpailussa net-
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totulos), sen jälkeen paras viimeisten kuuden (6) reiän tulos, sitten paras viimeisten
kolmen (3) reiän tulos, sitten viimeisen reiän tulos ja lopuksi arpa. Mikäli kilpailussa
on lähdetty kahdelta tai useammalta tiiltä ratkaistaan tasatulokset kuitenkin reikien
numerojärjestyksen mukaan eli kentän viimeiset 9, 6, 3 ja viimeinen reikä.
Erikoisuutena tulee tilanne, kun kilpailu pelataan kahdella eri kentällä samanaikaisesti.
Tällöin on käytännöllisintä määrätä ennen kilpailua kentät siten, että toisen tulokset
lasketaan esim. ensimmäiseksi 18-reiän tuloksiksi ja toisen kentän tulokset toisiksi 18reiän tuloksiksi. Tällöin voidaan matemaattista menetelmää käyttää normaaliin tapaan.
Esimerkki:
FGT-karsinta 2006 pelattiin Lohjalla Pyhä-Lauri (PL) ja Kalkki-Petteri (KP)
kentillä siten, että kaksi ensimmäistä kierrosta pelattiin PL ja KP kentillä ja viimeinen päivä PL kentällä. Tällöin määriteltiin, että kaikkien ensimmäinen kierros tasatuloslaskennassa on KP ja toinen PL huolimatta siitä
kummassa järjestyksessä pelaaja kentät pelasi. Lopputuloksissa siis viimeiset
36 reikää sisälsi kaikilta pelaajilta molemmat kierrokset PL kentältä.

5

PALKINNOT

Amatöörisäännöt on laadittu suojelemaan tavallisten pelaajien pelin sisältöä. Alhaisilla
palkintorajoilla tehdään houkutus rikkoa tasoitusmääräyksiä mahdollisimman pieneksi.
Samoin pelaajan toimiminen oman pelinsä tuomarina edellyttää sitä, että ei tehdä sääntöjen rikkomista taloudellisesti kannattavaksi. Amatöörisäännöt ovat sääntökirjan liitteenä ja
Amatöörisäännöistä ja sponsoroinnista on Kilpailukäsikirjassa erillinen liite.

5.1

Palkintopöydän määrä ja arvo

Tavallisissa seuran sisäisissä kilpailuissa suositellaan jaettavaksi muistopalkintoja. Palkinnot
jaetaan välittömästi kilpailun päätyttyä. Toimiva tapa on jakaa kesän kilpailujen palkinnot
seuran viimeisen kilpailun palkintojenjaon yhteydessä. Ilmoittautumismaksujen kokonaissummasta 75 % suositellaan laitettavaksi palkintoihin ja 25 % jää seuralle kilpailun järjestämiskulujen kattamiseen. Sponsorin rahoittamassa kilpailussa jäävät ilmoittautumismaksut kokonaan
seuralle ja sponsorin kustannettavaksi jäävät palkinnot.
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Amatöörisääntöjen kohdan 3-2c Huomautus 2 sanoo: Palkintopöydän ylärajaksi suositellaan
scratch- ja tasoituskilpailujen kuhunkin sarjaan:
18 reiän kilpailu 2 x suurin palkinnon arvo (1450 €)
36 reiän kilpailu 3 x suurin palkinnon arvo (2175 €)
54 reiän kilpailu 5 x suurin palkinnon arvo (3625 €)
72 reiän kilpailu 6 x suurin palkinnon arvo (4350 €)

Palkintojen arvo
Amatööripelaaja ei saa ottaa vastaan palkintoa tai lahjakorttia, jonka jälleenmyyntiarvo ylittää
sallitut rajat (poikkeuksena on muistopalkinto). Amatööripelaajan golfkilpailussa tai sarjakilpailussa saamien palkintojen tai lahjakorttien yläraja on:

725 EUR
Hole-in-One -palkinto voi olla korkeintaa edellämainitun arvoinen, mutta sitä ei lasketa
muiden palkintojen kannsa yhteen, vaan sen voi saada niiden lisäksi.
Amatööripelaaja ei saa pelata golfia saadakseen rahapalkinnon.

Pelaajan vastuu

Jos pelaaja vastaanottaa golfkilpailussa palkinnon, jonka arvo on suurempi kuin
amatöörisääntöjen yläraja, menettää hän amatöörioikeudet. Amatöörioikeuksien takaisin
saanti riippuu rikkomuksen törkeydestä.

5.2

Palkintojen määrä

Palkintojen määrä on suhteessa kilpailijamäärään. Yhtenä suosituksena voi olla seuraava
taulukko:
Kilpailijamäärä

Palkintojen määrä

Palkintojen arvo %

4-7

1

100

8-14

2

67, 33

15-21

3

50, 30, 20

22-28

4

50, 25, 15, 10

29-35

5

40, 25, 20, 10, 5

36-42

6

33, 25, 20, 10, 7, 5
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Tätä suuremmilla osanottajamäärillä keskimäärin kilpailijoista joka seitsemäs saa palkinnon
kuitenkin paremmuusjärjestyksen mukaisesti.

5.3

Vastuu palkintojen arvoista

Pelaajan vastuulla on amatöörisääntöjen noudattaminen. Pelaaja ei voi ottaa vastaan amatöörisääntöjen vastaista palkintoa. Pelaaja menettää amatöörioikeutensa rikottuaan niitä
vastaan.
Seuraa voidaan rangaista, mikäli seura on tahallisesti tai toistuvasti ylittänyt amatöörisääntöjen määrittelemät palkintorajat seuraavin keinoin:
a) Epäämällä liiton kilpailujen järjestämisoikeuden saaminen määräajaksi sekä epäämällä
seuran pelaajien osallistumisoikeus seuraaviin kilpailuihin:
• SM kilpailuihin
• Joukkue SM-kilpailuihin
• Finnish Golf Tourin kilpailuihin
• Haastajakiertueen kilpailuihin
• Junior Tourin kilpailuihin
• Mid Tourin kilpailuihin
• Finnish Senior Tourin kilpailuihin
b) Seuran pelaajien tasoitukset eivät ole voimassa
c) Seuran jäsenyyden epääminen liitosta määräajaksi tai kokonaan

Suomen Golfliiton hallituksen päätös 11.12.1993
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6
SEURAN KILPAILUTOIMIKUNTA ja muut
kilpailuun, sääntöihin ja rikkeisiin liittyvät toimikunnat ja toimihenkilöt
Seuran kilpailutoiminnasta vastaa kilpailutoimikunta. Kilpailutoimikunta on eräs keskeisimpiä
seuran viihtyvyyteen välittömästi vaikuttavia toimikuntia. Toimikunta on kilpailutoimintaa
suunnitteleva ja toteuttava elin.

6.1 Kilpailutoimikuntaa koskevat golfin säännöt
Kilpailutoimikunnalle on golfin säännöt antanut runsaasti vastuuta kilpailun käytännön toteutuksen osalta. Kilpailutoimikunnan hyvin tärkeänä tehtävänä on laatia kilpailuille säännöt eli
kilpailumääräykset. Golfin säännöt toteavat selkeästi, että

Kilpailumääräykset
”Pelaaja ja hänen mailapoikansa ovat vastuussa siitä, että he tuntevat säännöt ja kyseisen kilpailun määräykset (sääntö 6-1)”
On tärkeää ottaa sääntöjen määräämien asioiden lisäksi kilpailumääräyksissä huomioon:
• miltä tiiltä pelataan
• minimimäärä osanottajia, jolla kilpailu pelataan
• kilpailun suurin osanottajamäärä ja mikä on karsintaperuste yli-ilmoittautumistilanteissa
• myöhästyneet ilmoittautumiset ja odotuspaikoilla olevat
• tasoitusrajat
• tasatulosten ratkaisu; sudden death tai tulosten mukaan
• ketkä saavat osallistua
• avoin kilpailu
• amatööreille
• ammattilaisille
• seuran jäsenet
• vain seuraa kotiseuranaan pitävät jäsenet
• kiertopalkinto
• ikuisesti kiertävä
• voittomäärän jälkeen katkeava
• scratch- ja tasoituksellisessa kilpailussa arvokkaimman palkinnon saaja
• mailapojan käyttöä koskevat rajoitukset
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Sääntöjen antamat valtuudet ja velvollisuudet
Sääntökirjan kohta ”Hallinnointi” eli säännöt 33 -Toimikunta ja 34 -Erimielisyydet ja päätökset
määrittelevät hyvin toimikunnan valtuudet ja velvollisuudet.

Sääntökirja > Hallinnointi
6.2

Sääntö 33 – Toimikunta

Määritelmät

Määritelmät ovat aakkosjärjestyksessä ja sijaitsevat sääntöjen osassa Määritelmät.
Määritelmät esiintyvät kursiivilla kirjoitettuina säännöissä.

33-1 Ehdot; Säännön noudattamisesta luopuminen

Toimikunnan on päätettävä kilpailun kilpailumääräyksistä.
Toimikunta ei voi luopua golfin sääntöjen noudattamisesta.
Tietyt lyöntipelin säännöt eroavat oleellisesti reikäpelin säännöistä, joten näitä kahta pelimuotoa
ei voi eikä saa yhdistää. Tällaiset reikäpelitulokset eivät ole enää voimassa ja ovat pätemättömiä ja lyöntipelissä kilpailijat suljetaan pelistä.
Lyöntipelissä toimikunta voi rajoittaa tuomarin tehtäviä.

33-2

Kenttä

a. Kentän ulkorajojen ja muiden rajojen määritteleminen
Toimikunnan pitää täsmällisesti määritellä
kenttä ja ulkona oleva alue,
(i)
(ii)
vesiesteiden ja sivuvesiesteiden rajat,
(iii)
kunnostettava alue ja
(iv)
haitat sekä kentän oleelliset osat.
b. Uudet reiät viheriöllä
Reikien paikat on pyrittävä vaihtamaan lyöntipelikilpailun aloituspäivänä sekä aina, kun
toimikunta katsoo sen tarpeelliseksi, kuitenkin niin, että yksittäisellä kierroksella kaikki kilpailijat pelaavat samoilla reiän paikoilla.
Poikkeus: Jos vaurioitunutta reikää on mahdotonta korjata siten, että se vastaa määritelmää,
toimikunta saa tehdä lähistölle uuden reiän samanlaiseen paikkaan.
Huomautus: Mikäli samaa yhden kierroksen kilpailua pelataan useampana päivänä, toimikunta voi kilpailumääräyksissä (sääntö 33-1) päättää, että reiät ja tiiauspaikat voivat kunakin
kilpailupäivänä olla eri paikoissa edellyttäen, että kunakin päivänä tiiauspaikat ja reiät ovat
samat kaikille sinä päivänä pelaaville.
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c. Harjoitusalue
Ellei käytettävissä ole erillistä harjoittelualuetta kilpailukentän ulkopuolella, toimikunnan pitää,
mikäli mahdollista, osoittaa alue, jolla pelaajat saavat harjoitella kunakin kilpailupäivänä.
Lyöntipelikilpailupäivänä ei toimikunnan tavallisesti pitäisi sallia harjoittelua kilpailukentän
viheriöllä tai viheriölle eikä esteestä.
d. Kenttä pelikelvoton
Jos toimikunta tai sen valtuuttama edustaja katsoo, että kenttä jostakin syystä on pelikelvoton tai on muita sellaisia seikkoja, jotka tekevät kunnollisen pelaamisen mahdottomaksi,
tämä saa reikä- ja lyöntipelissä keskeyttää pelin väliaikaisesti tai lyöntipelissä mitätöidä kaikki
tämän kierroksen tulokset. Jos kierros mitätöidään, myös kaikki sen aikana aiheutuneet
rangaistukset mitätöidään.
(Menettelytapa
pelin
keskeytyksessä
ja
pelin
uudelleen
jatkamiseksi
–
ks. sääntö 6-8.)

33-3

Lähtöajat ja ryhmät

33-4

Ilmoitus annettavista tasoituslyönneistä

33-5

Tuloskortti

Toimikunnan pitää määrätä lähtöajat sekä lyöntipelissä peliryhmät.
Jos reikäpelikilpailu pelataan pitkällä aikavälillä, pitää toimikunnan määrätä aikarajat, jolloin
kukin kierros on pelattava loppuun. Jos pelaajat saavat määrätä ottelupäivänsä tämän aikarajan puitteissa, toimikunnan tulisi määrätä, että ottelu pitää pelata tiettynä aikana jakson
viimeisenä päivänä, elleivät pelaajat ole keskenään sopineet pelaamisesta jonakin aiempana
ajankohtana.
Toimikunnan pitää ilmoittaa, missä järjestyksessä kentän eri rei’illä saadaan tai annetaan
tasoituslyöntejä.
Lyöntipelissä toimikunnan pitää antaa kullekin kilpailijalle tuloskortti, johon on merkitty
päivämäärä ja kilpailijan nimi tai nelinpelissä tai nelipallolyöntipelissä kilpailijoiden nimet.
Lyöntipelissä toimikunta vastaa tuloksen yhteenlaskusta sekä korttiin merkityn tasoituksen
soveltamisesta.
Nelipallolyöntipelissä toimikunta vastaa kunkin reiän paremman pallon tuloksen toteamisesta,
yhteenlaskusta ja korttiin merkittyjen tasoitusten soveltamisesta.
Bogey-, Par- ja Stableford- kilpailussa toimikunta vastaa korttiin merkittyjen tasoitusten soveltamisesta, kunkin reiän tuloksesta, kokonaistuloksesta tai -pisteiden laskemisesta.
Huomautus: Toimikunta voi vaatia kunkin kilpailijan merkitsemään tuloskorttiinsa nimensä ja
päivämäärän.
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33-6

Tasatilanteen ratkaisu

33-7

Pelistä sulkeminen; Toimikunnan päätösvalta

33-8

Paikallissäännöt

Toimikunnan on ilmoitettava tapa, päivä ja ajankohta, jolloin ratkaistaan reikäpelin tasatilanne
tai tasapeli lyöntipelissä riippumatta siitä, onko kilpailu tasoitukseton tai tasoituksellinen.
Tasattua reikäpeliottelua ei saa ratkaista lyöntipelillä. Lyöntipelin tasatilannetta ei saa ratkaista reikäpelillä.
Rangaistuksen pelistä sulkemisesta saa kuitenkin poikkeuksellisissa yksittäistapauksissa
mitätöidä tai muuttaa tai sellaisen saa määrätä, jos toimikunta katsoo sen oikeutetuksi.
Muita pelistä sulkemista vähäisempiä rangaistuksia ei voi poistaa eikä muuttaa.
Jos toimikunta katsoo kilpailijan syyllistyneen vakavaan käyttäytymisrikkomukseen, hänet
voidaan tämän säännön perusteella sulkea pelistä.
a. Toimintaperiaate
Toimikunta voi laatia ja julkistaa paikallissääntöjä epätavallisia olosuhteita varten edellyttäen,
että ne ovat kansallisen liiton asettamien periaatteiden mukaisia golfsääntöjen liitteessä I
(Täydelliset paikallissäännöt on julkaistu liiton Kilpailu ja pelikäsikirjassa – suom. huom.)
mainitulla tavalla.
b. Sääntöjen muuttaminen tai noudattamatta jättäminen
Paikallissäännöllä ei voida kumota golfsääntöjä. Jos toimikunta kuitenkin katsoo paikallisten
erityisolosuhteiden olevan sellaisia, että ne haittaavat kunnollista golfpeliä siinä määrin, että
on välttämätöntä laatia sellainen paikallissääntö, joka poikkeaa säännöistä, paikallissäännön
pitää olla R&A:n hyväksymä.

6.3

Sääntö 34 – Erimielisyydet ja päätökset

Määritelmät

Määritelmät ovat aakkosjärjestyksessä ja sijaitsevat sääntöjen osassa Määritelmät.
Määritelmät esiintyvät kursiivilla kirjoitettuina säännöissä.
34-1
Vastalauseet ja rangaistukset
a. Reikäpeli
Jos reikäpelissä toimikunnan tietoon saatetaan vastalause säännön
2-5 mukaisesti, päätös on pyrittävä tekemään mahdollisimman nopeasti, jotta pelitilanne
voidaan tarpeen vaatiessa muuttaa päätöksen mukaiseksi. Jos vastalausetta ei tehdä
säännön 2-5 mukaisesti, toimikunta ei ota vastalausetta huomioon.
Säännön 1-3 perusteella pelistä sulkemisen suhteen ei ole aikarajaa.
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b. Lyöntipeli
Mitään rangaistusta ei lyöntipelissä saa määrätä, muuttaa tai mitätöidä kilpailun päättymisen
jälkeen. Kilpailu katsotaan päättyneeksi, kun tulos on virallisesti julistettu, tai mikäli kysymyksessä on lyöntipelikarsinta reikäpeliä varten, kun pelaaja on lyönyt ensimmäisen lyöntinsä
ensimmäisessä ottelussa.
Poikkeukset: Kilpailija suljetaan pelistä kilpailun päättymisen jälkeen, jos hän
(i) on rikkonut sääntöä 1-3 (Sopimus sääntöjen noudattamattomuudesta), tai
(ii) on luovuttanut tuloskortin, jossa hänen tasoituksensa on hänen ennen kilpailun päättymistä tietämäänsä oikeaa voimassa olevaa tasoitusta korkeampi ja tämä vaikuttaa hänen
saamiensa tasoituslyöntien määrään (sääntö 6-2b), tai
(iii) on luovuttanut tuloskortin, jossa jonkin reiän tulos on todellista pienempi (sääntö 6-6d)
muusta syystä kuin sen vuoksi, että kilpailija ei ole ottanut huomioon sellaista rangaistusta,
jota hän ei ole ennen kilpailun päättymistä tiennyt saaneensa, tai
(iv) on tiennyt ennen kilpailun päättymistä syyllistyneensä jonkin sellaisen säännön rikkomiseen,
josta rangaistuksena on pelistä sulkeminen.

34-2

Tuomarin päätös

34-3

Toimikunnan päätös

6.4

Toimikunnan muut tehtävät

Mikäli toimikunta on nimennyt tuomarin, hänen päätöksensä on lopullinen.
Mikäli tuomaria ei ole nimetty, pelaajien pitää kääntyä erimielisyyksissä tai sääntöepäselvyyksissä toimikunnan puoleen, jonka päätös on lopullinen.
Ellei toimikunta kykene päätöstä tekemään, toimikunnan pitää saattaa asia the Rules of Golf
Committee of the R&A:n käsiteltäväksi ja sen päätös on lopullinen.
Ellei epätietoisuutta tai erimielisyyttä aiheuttavaa asiaa ole toimitettu the Rules of Golf
Committeen käsiteltäväksi, pelaajalla tai pelaajilla on oikeus Golfliiton sääntötoimikunnan
välityksellä toimittaa yksimielinen tiedustelu the Rules of Golf Committeelle saadakseen sen
mielipiteen annetun päätöksen oikeellisuudesta. Vastaus toimitetaan liiton sääntötoimikunnalle.
Jos peliä ei ole käyty ja valvottu golfin sääntöjen mukaisesti, the Rules of Golf Committee ei
ota kantaa mihinkään kysymykseen.
(R&A:n käsiteltäväksi tarkoitetut asiakirjat osoitetaan ensin Suomen Golfliiton sääntötoimikunnalle, joka toimittaa asiakirjat eteenpäin – suom.huom.)

Kilpailutoimikunnalla on siis osin sääntöjen määrittelemiä tehtäviä ja yleisiä seuran kilpailutoimintaan ja valmennukseen liittyviä tehtäviä.
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Kilpailutoimikunnan tehtäviä:
•
•
•
•
•
•
•
•

vuotuisen seuran kilpailukalenterin laatiminen, jonka yleensä seuran hallitus käsittelee ja
hyväksyy
laatii seuran kilpailujen kilpailumääräykset
valitsee kilpailuorganisaation tai kilpailujohtajan seuran kilpailuihin
vastaa seuran edustuspelaajien ja joukkueiden valinnasta
vastaa edustuspelaajien valmennuksesta
vastaa muusta pelaajakoulutuksesta
huolehtii avoimien kilpailujen toimittamisesta liiton kilpailukalenteriin
huolehtii kilpailu- ja valmennustoiminnan varainhankinnasta

Organisaatio
Kilpailutoimikunnassa tulisi olla edustettuna tasapuolisesti eri pelaajaryhmät. Kauden
tehtävät olisi jaettava tasapuolisesti toimikunnan jäsenille. Toimikunnalla on mahdollisuus
käyttää myös muita seuran jäseniä toimitsijatehtävissä, jotta samoja henkilöitä ei kohtuuttomasti kuormiteta.

Kilpailun johtajan tarkistuslista
•
•

•
•

•
•
•

Tarkista ja valvo, että kutsut kilpailuun lähtevät ajoissa
Laadi tai tarkista hyvissä ajoin ennen kilpailun alkua kilpailun voimassa olevat kilpailumääräykset:
• myöhästymisestä koituvat rangaistukset
• tasatulosten ratkaisu
• pelinopeus
• harjoittelu viimeksi pelatun reiän viheriöllä
• käyttäytymistä koskevat määräykset
• mailapoikakielto
Varmista, että sinulla on käytettävissä toimiva kilpailuorganisaatio. Sovi henkilökohtaisesti
avustajien kanssa aikataulu, jonka mukaisesti he ovat kilpailussa paikalla.
Etsi sponsorit ja sovi sponsoroinnin ehdot:
• palkintojenjako
• mainokset ja mainoskyltit
Varmista, että kilpailun palkinnot ovat valmiina jaettavaksi kilpailun päätyttyä.
Huolehdi siitä, että palkinnot ovat amatöörisääntöjen mukaiset.
Tarkista, että ilmoittautumislistat ovat asianmukaisilla paikoilla tai ne on lähetetty aikataulun mukaisesti avoimissa kilpailuissa muihin seuroihin.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Valvo, että ilmoittautumisajan päätyttyä ilmoittautumislomakkeet poistetaan ja arvonta
suoritetaan kilpailumääräysten mukaisesti.
Ilmoita seuran ravintolaan kilpailusta ja mahdollisista toivomuksista aukioloaikojen
suhteen.
Valvo, että lähtölista laitetaan sovitulle paikalle ja lähetetään avoimissa kilpailuissa muille
seuroille.
Valvo, että kenttä suljetaan kilpailun ajaksi.
Valvo, että kenttä on kilpailun edellyttämässä kunnossa ja paikallissäännöt ovat ajan
tasalla.
Sovi tasoituskilpailussa tasoitustoimikunnan kanssa, että tasoitukset ovat päivitetty ja
ajan tasalla ennen kilpailua.
Huolehdi harjoituskentän avaamisesta vähintään tuntia ennen kilpailun alkua.
Ole kilpailupäivänä hyvissä ajoin paikalla.
Varmista tulospalvelun toimintavalmius.
Varmista, että tuloskortit ovat valmiina.
Varmista, että kilpailijat ovat tietoisia:
• kilpailumääräyksistä
• paikallissäännöistä
• pelinopeutta koskevista määräyksistä
• missä Scoring Area sijaitsee
Valvo, että kilpailu käynnistyy aikataulussa ja lähdöt sujuvat asianmukaisesti.
Jos kilpailuun ei ole nimetty tuomaria, vastaa kilpailun kilpailutoimikunta kaikista sääntöjen tulkitaan liittyvistä kysymyksistä. Jos kilpailutoimikuntaa ei ole nimetty, vastaa kil
pailun johtaja sääntötulkinnoista.
Valvo, että tuloskortit ovat asianmukaisesti täytetty:
• merkitsijän ja pelaajan allekirjoitukset
• reikäkohtaiset tulokset ovat oikein merkitty
Valvo, että tulosluettelo valmistuu välittömästi viimeisten kilpailijoiden luovutettua tuloskorttinsa.
Jaa palkinnot.
Välitä tulokset julkiselle sanalle ja tarvittaviin muihin paikkoihin, liitto, PGA, alueelliset
kilpailupäälliköt.
Lähetä avointen kilpailujen kaikki hyvät tulokset varmistuksena pelaajan kotiseuran tasoitustoimikunnalle.
Huolehdi tulosten asianmukaisesta arkistoinnista.
Valvo kilpailutulojen tilitys seuralle.
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Tekijät, jotka haittaavat kilpailun sujumista
1) Liian lyhyet lähtövälit
• lähdöt ruuhkautuvat
• peli ruuhkautuu kentällä
2) Hidas pelaaminen
• peli ruuhkautuu kentällä ja peliryhmien edessä on tyhjiä reikiä
• kilpailumääräyksistä puuttuu pelaamisen aikataulu, jolloin hitaaseen pelaamiseen on
vaikea puuttua
3) Epäselvät paikallissäännöt ja puutteelliset kentän merkinnät
• runsaasti tuomarin työskentelyä vaativia tulkintatilanteita, jotka viivyttävät pelaamista
4) Puutteelliset kilpailumääräykset
• pelaajat ovat epätietoisia pelimuodosta, tiistä ja sovellettavasta tasoituksesta
5) Liikaa kilpailijoita
• kilpailu päättyy liian myöhään
• peli ruuhkautuu
6) Epäsopiva kilpailumuoto pelaajien pelitaitoon nähden
• peli ruuhkautuu kentällä (esim. lyöntipeli vasta-alkajille)
7) Hidas ja epäluotettava tulospalvelu
• pelaajien kritiikki
• huonoa mainosta sponsoreille
• palkintojenjako myöhästyy
8) Liian vaikeaksi viritetty kenttä
• huono tulostaso ja huono maine kentälle
• peli on hidasta
• huono pelaajien viihtyvyys
• vääristää tasoitukset
9) Liian helpoksi viritetty kenttä
• vääristää tasoitukset, vuonna 2009 käyttöön otettu CSA-menetelmä tulee korjaamaan osin tätä ongelmaa
10) Huonosti hoidettu kenttä
• palloa joudutaan etsimään
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• huonoa mainosta seuralle
11) Puutteellinen kilpailuorganisaatio
• huono pelaajapalvelu
12) Puutteellinen valvonta
• pelaajat eivät huolehdi kentän kunnosta
• peli on hidasta

6.5

Kenttätoimikunta

Kenttätoimikunta on tarpeellinen yhteistyökumppani kenttämestarille. Kentänhoito on kallista ja sen aiheuttamat kustannukset ovat ylivoimaisesti suurin yksittäinen menoerä seuran/
kentän kuluissa.
•
•
•
•

Keskimäärin normaalein investointikuluin maksaa yhden väylän hoito 10.500 € vuodessa.
Kenttätoimikunnan puheenjohtaja on yleensä hallituksen ja sen työvaliokunnan jäsen.
Vain kenttätoimikunta antaa kentänhoito-ohjeet ja tavoitteet kenttämestarille.
Yksittäinen jäsen esittää kentänhoitoa koskevat toiveensa ja kehittämisehdotuksensa
kenttätoimikunnalle.
• Kenttätoimikunta kokoontuu tarvittaessa. Kenttämestari on läsnä kenttätoimikunnan
kokouksissa.

Vastuualueet:
1. Vastaa toimintakertomuksesta hallitukselle annetun aikataulun mukaisesti.
2. Vastaa oman vastuualueen budjetista hallitukselle annetun aikataulun mukaisesti.
3. Vastaa oman vastuualueen toimintasuunnitelmasta hallitukselle annetun aikataulun mukaisesti. Vastuu kentän pitkän aikavälin kehittämissuunnitelman laatimisesta yhteistyössä
kenttämestarin kanssa.
4. Vastaa kentänhoidon tasosta ja kentän parannustoimenpiteiden ammattitaitoisesta suorittamisesta.
5. Vastuu kentän rajojen sekä muista merkinnöistä. Vastaa, että paikallissäännöt ovat golfin
sääntöjen mukaisia ja liiton mallisääntöjen mukaiset.

72

Kilpailu- ja Pelikäsikirja > 1. Kilpailukäsikirja

6. Vastaa talvisäännön toimeenpanosta, kentän avaamisesta, kentän sulkemisesta ja mm
mailakärryjen käyttörajoituksista jne.
7. Vastaa kentän peliturvallisuudesta. Kenttätoimikunta vastaa toimenpiteistä, joilla parannetaan peliturvallisuutta.
8. Vastaa toimenpiteistä, joilla lisätään pelinopeutta.
9. Vastaa kentänhoidollisista toimenpiteistä, joilla kenttä saatetaan suurkilpailuja vastaavaan
kuntoon (Katso Kentän peli- ja kilpailukuntoon laittaminen / Tasoitusmääräykset / Liite).
10. Informaatiovastuu kilpailutoimikunnalle kilpailuun vaikuttavista kentän erikoisolosuhteista.
11. Vastaa yhteistyössä kentänhoitajan kanssa kentän väylien muotoilusta ottamaan huomioon eri pelaajaryhmien tarpeet. (Väylien leventäminen niiltä alueilta, jonne vasta alkajat
lyövät)
12. Vastaa, että kenttä pelataan Tasoitusmääräysten ja Course Rating ja Slope -määräysten
mukaisena.
13. Informaatiovastuu jäsenille kentänhoidollisten asioiden tiedottamisesta ja tehtävistä
kentänhoidollisista toimenpiteistä. Pyytää jäseniltä aloitteita kentän kehittämiseksi.
14. Vastaa kenttämestarin ja kentänhoitohenkilökunnan jatkokoulutuksesta.

6.6

Tasoitustoimikunta

Jokaisessa seurassa pitää olla tasoitustoimikunta, joka vastaa tasoitusmääräysten noudattamisesta seurassa.
Kotiseuran tasoitustoimikunta määrittää pelaajan tarkan tasoituksen. Kotiseura määrittää
tasoituksen myös niille opettaville ammattilaisille, jotka ovat seuran jäseniä ja haluavat tasoituksen.
Tasoitustoimikunnan tekemät harkinnanvaraiset tasoitusten muutokset merkitään tasoi
tusluetteloon. Mahdollisuuksien mukaan toimikunta ilmoittaa pelaajalle tekemästään muutoksesta.
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Tasoitustoimikunnan velvollisuudet
Toimikunnan tehtävänä on pitää tasoitusluetteloa pelaajan pelitasoituksesta ja tarkasta
tasoituksesta. Toimikunnan tulee antaa pelaajalle jäsen- ja tasoituskortissa tieto pelaajan
tasoituksesta kauden alussa.
Tasoitustoimikunnan tehtävänä on pitää yllä ja julkaista tasoitusluetteloa. Suositeltavaa on
päivittää tasoitukset päivittäin. Ennen viikonlopun kilpailuja on kaikissa tilanteissa tehtävä
päivitys.
Tasoitustoimikunnan on vuoden lopussa tehtävä tasoitusten vuositarkastus, jossa merkitään
pelaajan EGA-tasoitus aktiiviseksi tai ei-aktiiviseksi seuraavalle kaudelle. Tasoitustoimikunta
merkitsee myös pelaajan EGA-tasoituksen aktiiviseksi kauden aikana, jos pelaaja täyttää
aktiivisuudelle määrätyt kriteerit. Lisää tietoa EGA-tasoituksesta löytyy Tasoitusmääryksistä
liitteestä.

7 Seuratoiminta
7.1

Kapteenin tehtävät ja velvollisuudet golfseurassa

Yleistä
Kapteeni toiminnallaan ja esimerkillään luo seurahenkeä, yhteenkuuluvuutta ja viihtyvyyttä.
Kapteenin vastuulla on seurassa golfin sääntöjen ja hyvän golfkäytöksen etiketin noudattaminen.
Asema seurassa
Kapteenin tulisi kuulua seuran hallitukseen. Kapteenin tehtävä on niin keskeinen, että hän
yleensä kuuluu myös hallituksen työvaliokuntaan. Varsin moni seura arvostaa kapteenin
toimintaa pitämällä kunniataulua klubin tiloissa, johon laitetaan seuran puheenjohtajien ja
kapteenien nimet ja toiminta-aika.
Seurahenki
Hyvällä seurahengellä saadaan pelaajat pysymään ja viihtymään seurassa. Hyvä seurahenki
on ehtymätön voimavara aktivoida seuran toimintaa ja vaikuttaa vapaaehtoistyöllä seuran
kustannuksia alentavasti. Kapteenin keskeinen tehtävä on vaalia ja luoda seuraan ”me
henkeä”.
Kauden avaukseen kapteenin avauslyönnillä liittyy luontevasti kapteenin puheenvuoro seuran
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ajankohtaisista asioista. Kapteeni päättää myös kauden yhteiseen tapahtumaan.
Kapteeni on joukkueen johtaja seuraotteluissa. Kapteeni nimeää joukkueen yhteistyössä
kilpailutoimikunnan kanssa.
Kapteenin kaikkiin jäsenryhmiin kohdistuvalla nimikkokilpailulla ja siihen liittyvällä yhteisellä
ohjelmallisella illanvietolla voidaan seuran jäseniä tutustuttaa toisiinsa.
Kapteeni järjestää tarpeen mukaan tilaisuuksia pelaamiseen liittyvistä kysymyksistä niin
vasta-alkajille kuin muille seuran jäsenille.
Kapteenin tehtäviin kuuluu luoda yhteyksiä naapuriseuroihin kilpailullisen tai muun yhteistoiminnan käynnistämiseksi ja ylläpitämiseksi.
Viihtyvyys
Viihtyvyys koostuu monista pienistä osasista, joihin kapteeni voi tehokkaasti vaikuttaa.
Kapteenin vastuulla on pelaamiseen liittyvät asiat seurassa. Kapteenin tehtävänä on huolehtia
siitä, että kaikentasoiset pelaajat voivat samanaikaisesti pelata kentällä.
Kapteeni vastaa siitä, että kaikki pelaajat noudattavat turvallista, toiset pelaajat huomioon
ottavaa ja kenttää säästävää pelitapaa. Pukeutumisohjeiden noudattaminen ja pelin nopeus
ovat myös kapteenin vastuulla.
Golfin sääntöjen noudattaminen seurassa on kapteenin vastuulla.
Kapteeni tukee ja aktivoi seuran eri jäsenryhmiin toimintaansa kohdistavia toimikuntia.
Tällaisia toimikuntia ovat mm. naistoimikunta, senioritoimikunta ja junioritoimikunta.
Kapteenin tehtäviin liittyy luontevasti vastuu seuran luottamustehtävissä toimivien henkilöiden
kouluttamisesta esim. liiton eri kursseilla.
Kapteenilla on velvollisuus puuttua kaikkiin sääntö- ja etikettirikkeisiin omalla kentällään ja
oman seuran jäsenten rikkeisiin muiden seurojen kentillä. Kapteeni voi rikkeen tapahduttua
annetun toimivallan puitteissa
• neuvoa ja opastaa pelaajaa
• antaa huomautuksen
• antaa määräaikaisen peli-, oleskelu- tai kilpailukiellon
• ehdottaa hallitukselle jäsenen erottamista seuran jäsenyydestä
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Naisten kapteeni
Toiminta-alue ja vastuut ovat käytännössä samat kuin seuran kapteenilla. Toiminnan painopiste on naisten toiminnan aktivointi seurassa. Kapteenit sopivat seuran toimintaan luontevasti liittyvästä työnjaostaan.
Juniorikapteeni
Tehtävä sopii parhaiten juniori-iän ohittaneelle seuran edustuspelaajalle. Juniorikapteenin
tehtävänä on omalla esimerkillään ohjata nuoria pelaajia pelaamiseen, harjoitteluun, seuratoimintaan ja kilpailuun liittyvissä kysymyksissä. Seuran kapteeni antaa juniorikapteenille hänen
tarvitsemansa tuen. Kapteenit sopivat työnjaostaan.
Kapteenin työhön liittyvät toimikunnat
Kapteeni voi perustaa oman toimintansa tukemiseksi toimikuntia, joilla vastuuta ja tehtäviä
voidaan jakaa laajemmalti.
Kapteenin toimenkuvia eri seuroista
Internetin eri hakupalvelut antavat hakusanoilla
• kapteenin tehtävät seurassa
• kapteenin tehtävät golfseurassa
• kapteeni golf
• kapteeni golfseura
• usean eri seuran kapteenin sekä naiskapteenin tehtäväkuvauksia.

7.2 Klubitoimikunta
Klubitoimikunnan tehtävänä on aktivoida jäsenistöä ja lisätä seurahenkeä. Välineinä voivat
olla yhteiset tapahtumat, talkoot, illanvietot, teemaillat, yhteiset matkat, leikkimieliset kilpailut
jne. Klubitoimikunta voi ottaa vastuulleen klubitalossa viihtyvyyttä lisäävät toimenpiteet.
Toiminnan tehostamiseen ja jäsenten aktivointiin liittyvä ohjelma on ParempaaGolfia, josta
tarkemmat tiedot www.golf.fi.

7.3 Jäsentoimikunta
Jäsentoimikunnan tehtävänä on jäsenhankinnan tehostaminen ja vasta-alkajien kouluttaminen ja Green Card -suoritusten vastaanotto.
On tärkeää, että kapteeni pitää yhteyttä ja antaa tukensa myös muille seuran toimikunnille.
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8 TÄYDENTÄVIÄ KILPAILUMÄÄRÄYKSIÄ/AVOIMET
KILPAILUT
Nämä määräykset koskevat avoimia golfkilpailuja, ts. sellaisia, joihin saavat osallistua myös
muut kuin järjestävän seuran pelaajat. Kilpailtavan kiertopalkinnon säännöt ovat kuitenkin
etuoikeutetussa asemassa, jos ne ovat ristiriidassa yleisten kilpailumääräysten kanssa. Kun
uusien palkintojen sääntöjä laaditaan tai palkinnon entisiä sääntöjä muutetaan, on toivot
tavaa, että silloin otetaan huomioon yleiset kilpailumääräykset.

8.1 Kilpailutoimikunta
Aikoessaan järjestää avoimen golfkilpailun, seuran on valittava hyvissä ajoin sitä varten
kilpailutoimikunta. Golfsääntöjen luvun mukaan tarkoitetaan toimikunnalla joko kilpailua,
kilpailutoimintaa ja kenttää hoitavaa toimikuntaa. Sen sääntöjen mukaisista tehtävistä ja
velvollisuuksista on golfin säännössä 33.
Huomautus:
Golfsääntöjen tarkoittama kilpailutoimikunta saattaa näin ollen olla kokoonpanoltaan muu
kuin se kilpailutoimikunta, jonka seura tavallisesti valitsee vuodeksi kerrallaan hoitamaan
seuran kilpailutoimintaa ja valmennusta.

8.2 Kilpailukutsu
Kilpailukutsu on lähetettävä seuroille viimeistään neljä viikkoa ennen kilpailun alkamispäivää
ja siitä pitää käydä selville seuraavat perusasiat:
1. Kilpailun nimi
2. Kilpailupaikka ja -aika
3. Kilpailumuoto (lyöntipeli, nelinpeli jne.)
4. Montako reikää tai kierrosta kilpailu käsittää
5. Onko kilpailu tasoituksellinen tai tasoitukseton
6. Ketkä osallistuvat kilpailuun (sarjat, miehet, naiset, seniorit, juniorit jne.)
7. Tasoitusrajat
8. Miten ja kenelle on ilmoittauduttava
9. Kilpailumaksu (kokonaisuudessaan)
10. Ilmoittautumisajan päättyminen (viikonloppukilpailussa normaalisti edeltävä keskiviikko
klo 18.00)
11. Muut kilpailua koskevat erityistiedot (cut, palkintojen laatu, osanottajamäärä jne.)
12. Kilpailun yhteystiedot (mistä voi tiedustella lähtöajat)
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8.3 Tuloskortti ja sen täyttäminen, pelaajan oikeudet ja velvollisuudet
Tuloskortin täyttämiseen liittyy samoin kuin sääntöihin yleensä paljon uskomuksia. Tuloskortin
täyttämisen puutteet ovat suomalaisessa golfissa yleisin syy, minkä vuoksi pelaaja suljetaan
kilpailusta.

Pelaajan velvollisuudet

Sääntöjen laatija on asettanut pelaajan harteille kaikki tuloksen oikeellisuutta koskevat velvollisuudet.
Golf on peli, jossa pelaaja toimii oman pelinsä tuomarina. Golfissa syntyy paljon tilanteita,
joissa merkkaaja, kanssakilpailija tai tuomari ei ole paikalla näkemässä pelitilanteita. Tällaisia
tilanteita ovat esimerkiksi pallon liikahtaminen paikaltaan, irrallisten haittatekijöiden koskettaminen tai liikuttaminen esteessä, osuminen palloon kahdesti, pelaajan pallon osuminen
pelaajaan tai hänen varusteisiinsa jne. Golf vaatii korkeaa moraalia, jotta näistä tilanteista
langettaa itselleen asiaankuuluvat rangaistukset.
Pelaajan velvollisuudet sääntöjen mukaan ovat:
• Pelaajan tehtävänä on tarkistaa reikäkohtaiset tulokset. (Sääntö 6-6b)
• Pelaaja selvittää epäselvät sääntökysymykset kilpailun toimikunnan kanssa. (Sääntö
3-3a)
• Pelaajan tehtävänä on varmistaa, että tuloskortissa on merkitsijän allekirjoitus.
• Pelaajan on allekirjoitettava oma korttinsa. (Sääntö 6-6b)
• Pelaaja toimittaa tuloskorttinsa toimikunnalle mahdollisimman pian.
• Tasoituskilpailussa pelaajan on varmistettava, että kortissa on hänen oikea tasoituksensa. (Sääntö 6-2b)
• Nelipallolyöntipelissä merkitsijän tulee kirjata kultakin reiältä sen pelaajan bruttotulos,
jonka lyönnit tältä reiältä otetaan huomioon. Yhteenlaskettavien bruttotulosten tulee olla
pelaajakohtaisesti tunnistettavissa, muutoin joukkue suljetaan pelistä.
Mikäli pelaaja ei näitä sääntömääräisiä tehtäviä suorita, suljetaan hänet kilpailusta. Jos
tarkistuksesta huolimatta korttiin on jäänyt todellista tulosta alempi tulos, suljetaan pelaaja
kilpailusta. Todellista korkeampi tulos jää voimaan. (Sääntö 6-6d)
Jos pelaaja pelaa kilpailussa liian korkealla tasoituksella (esimerkiksi pelaaja ei ole toimittanut vieraskenttien tasoitusta alentavia tuloksia tasoitustoimikunnalle), suljetaan pelaaja
kilpailusta. (Sääntö 6-2).
Pelaajan tasoitus on seuran tasoitusluettelon mukainen tasoitus. Tasoitustoimikunnan
tehtävänä on pitää luettelo ajan tasalla ja pelaajan velvollisuutena on toimittaa kaikki tasoitukseen vaikuttavat tulokset viipymättä kotiseuransa tasoitustoimikunnalle. Tasoitustoimikunnan
ylläpitämän luettelon tasoituksella tarkoitetaan pelaajan sen hetkistä tasoitusta, oli se ehditty
kirjata luetteloon tai ei. Alla selvennys tasoitusmääräyksistä.
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Ote tasoitusmääräyksistä:
16.5 Jos kohdan 12.10 ehto toteutuu, pelaajan pitää joko nostaa, laskea tai säilyttää ennallaan oma tarkkatasoitus välittömästi tasoituskierroksen jälkeen.
16.6 Pelaajan on varmistettava, että kaikki hänen tasoitustuloksensa, täydelliset tai ei,
on toimitettu hänen tasoituksesta päättävälle taholle. Mikäli on pelattu jonkin muun
jäsenseuran kuin oman kotiseuran kentällä, pelaajan velvollisuus on toimittaa kaikki
nämä tulokset omaan kotiseuraansa.
16.7 Pelaajan on varmistettava ennen mihin tahansa jäsenseuran kilpailuun osallistumistaan,
että tasoitusmuutokset hänen tarkkatasoitukseensa on tehty.
16.8 Pelaajan on merkittävä pelitasoituksensa kaikkiin tasoituskierroksen jälkeen palautettaviin tuloskortteihinsa (golfsääntö 6-2b). Tasoitustarkoituksia varten pelaajan on hyvä
myös merkitä oma vallitseva tarkkatasoitus tuloskortteihin, vaikka kierros pelattaisiin
tasoituksettomana kilpailuna.

Merkitsijän velvollisuudet

Merkitsijä on lyöntipelissä tarvittava pelaajan lyöntien kirjaaja. Merkitsijän tehtäviin liitetään
piirteitä, jotka siihen eivät sääntöjen mukaan kuulu. Esimerkiksi luullaan, että merkitsijän
tehtävänä on tuomita pelaajan kaikki epäselvät sääntötapaukset tai merkitsijän hyväksymä
menettely on sitten sääntöjen mukainen. Pelaajan lyöntien kirjaaminen edellyttää luonnollisesti pelin tarkkaa seuraamista. Sääntöjen laatija on selvästikin antanut sääntöjen noudattamisen valvontatehtäviä yhtäläisesti myös kanssakilpailijoille. Merkitsijän velvollisuudet
sääntöjen mukaan ovat:

Merkitsijä (Marker)

Lyöntipelissä toimikunnan määräämää kilpailijan tuloksen kirjaajaa kutsutaan ”merkitsijäksi”.
Hän voi olla kanssakilpailija, mutta ei tuomari.
Harjoituskierroksella pelitoveri normaalisti toimii merkitsijänä. Pelaaja ei voi tehdä kilpailutulosta
tai tasoitustulosta ilman merkitsijää. Merkitsijällä on oltava tasoitus. Seura päättää voiko
pelaaja seuratasoituksella olla merkitsijä. Merkitsijän tuloskorttiin liittyvät tehtävät:
•
•
•

Merkitsijä tarkastaa pelaajan tuloksen jokaiselta reiältä. Mahdolliset rangaistukset
lisätään tulokseen. (Sääntö 6-6a)
Tuloskorttiin merkitään pelaajan lyöntimäärä. Kortin täyttäminen tulisi tehdä jokaisen
reiän jälkeen.
Merkitsijä allekirjoittaa kortin ja luovuttaa sen kilpailijalle kierroksen päätyttyä.
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Muita sääntöjen velvoittamia tehtäviä:
•

•
•
•

Merkitsijä tai kanssakilpailija tarkkailee pelaajan pallon nostamista ja takaisin asettamista, kun pelaaja nostaa pallon pelikelvottomuuden toteamista tai tunnistamista varten.
(Sääntö 5-3 ja 12-2) Varsin tavallinen väärinkäsitys on, että merkitsijän tehtävänä on
nostaa pallo tunnistamista varten. Tätä säännöt eivät nimenomaan salli.
Merkitsijälle tai kanssakilpailijalle tulee ilmoittaa säännön 3-3 mukaisesta toisen pallon
pelaamisesta sekä kierroksen jälkeen tulee tuomaria tai kilpailun johtoa informoida toisen
pallon pelaamisesta vaikka molemmilla palloilla olisi tullut sama tulos.
Merkitsijälle tai kanssakilpailijalle tulee ilmoittaa säännön 27-2a mukaisesta varapallon
pelaamisesta.
Merkitsijä ja pelaaja eivät voi sopia sääntöjen noudattamattomuudesta. (Sääntö 1-3)

Mahdolliset erimielisyydet sääntöjen tulkinnoista sekä merkitsijä että pelaaja raportoivat kilpailun toimikunnalle.

Kilpailun toimikunnan tehtävät

Toimikunnan on annettava merkitsijälle tuloskortti, jossa on asianomaisen kilpailijan nimi sekä
kilpailun päivämäärä (sääntö 33-5). Selvyyden vuoksi on toimikunnan syytä merkitä korttiin myös kilpailun nimi ja lyöntijärjestys ensimmäiseltä tiiltä. Tasoituskilpailussa toimikunta
merkitsee tuloskorttiin kilpailijan tasoituksen. (Sääntö 6-2b). Jos kilpailu käsittää useamman
kierroksen, on kierroksen järjestysluku kortissa tarpeellinen. 
Toimikunnan vastuulla on tulosten yhtyeenlasku ja tasoituskilpailussa pelaajan nettotuloksen
laskeminen. Pistebogey-kilpailussa toimikunta vastaa pisteiden laskemisesta, korttiin merkittyjen bruttolyöntimäärien mukaan.
 ilpailijaa ei voida rangaista siitä, että hän ei ole merkinnyt korttiinsa tietoja, jotka toimikunnan
K
olisi pitänyt siihen merkitä.
Toimikunnan on ilmoitettava kilpailijoille minne ja kenelle tuloskortit kilpailun jälkeen
palautetaan (Scoring Area).
Aloitusoikeus pistebogeyssä
Lyöntivuoro tiiauspaikalla määräytyy pistebogey-pelissä sen mukaan, miten monta pistettä
pelaaja on saanut edellisellä reiällä, eikä lyöntien bruttomäärän mukaan kuten tavallisessa
lyöntipelissä.

Muiden seurojen pelaajien tulosten ilmoittaminen pelaajan kotiseuraan

Pelaaja on vastuussa kilpailutulosten ilmoittamisesta välittömästi kotiseuraansa. Tällä on
tarkoitus välttää samojen tulosten kirjaamista useampaan kertaan. Jos kilpailuun on osallistunut myös muita kuin järjestettävän seuran pelaajia, olisi näiden huomattavan hyvät tulokset
ilmoitettava pelaajan kotiseuraan. Ilmoituksessa on myös mainittava, mikä on ollut kentän
CR ja Slope kilpailun aikana.
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9 SUURKILPAILUJEN ORGANISAATIO
9.1 Yleistä
Suomen Golfliitto ry on ensisijaisesti vastuussa golfurheilusta Suomessa. Suomen Golfliitto
ry:n jäsenseurat hoitavat ja valvovat urheilullista toimintaa omassa seurassaan. Urheilullinen
toiminta käsittää kilpailut, opetuksen, leiritykset, harjoitukset ja ohjaajakoulutukset.

9.2 Organisaatio
Asianomainen seura on yksin vastuussa omien urheilutapahtumiensa järjestämisestä ja
läpiviennistä. Liiton merkittäviin kilpailuihin Sääntö- ja tasoitustoimikunta nimeää tuomarin.
Seura voi kuitenkin antaa ulkopuolisten hoidettavaksi sellaisia tehtäviä, jotka eivät suoranaisesti vaikuta seuran urheilulliseen kuvaan. Näitä ovat esimerkiksi markkinointi, kuljetukset,
tulospalvelu, lehdistöpalvelu ja eri tuotteiden ja palveluiden myynti.

9.3 Taloudelliset edellytykset
Suurimpien ulkopuolisten hoitamien tehtäväkokonaisuuksien suhteen olisi sopimukset laadittava kirjallisesti ja siten, että taloudellinen riskinotto on minimoitu ja samalla turvataan seuralle
pääosa mahdollisesta taloudellisesta ylijäämästä.

9.4 Toimikunta
Suurkilpailua johtamaan tarvitaan erityinen toimikunta. Seuran muihin kilpailuihin riittää
nimetty vastuullinen kilpailunjohtaja. Suurkilpailuissa pitäisi seuraaville tehtäväalueille nimetä
vastuuhenkilöt:
• kilpailun johto
• kenttä
• klubitalon toiminnot
• lehdistöpalvelu
Golfkilpailu voidaan hoitaa yleensä muutaman hengen voimin. Suurkilpailu kestonsa vuoksi
saattaa vaatia kaksoismiehityksen. Suurkilpailu kestää jopa neljä päivää ja päivittäin 12-14
tuntia. Suurimmissa kilpailuissa pitäisi toimihenkilöille järjestää ilmaiset ateriat.
Kilpailun johto vastaa seuraavista tehtävistä:
• kilpailumääräykset
• paikallissäännöt
• pelimuoto
• pelijärjestys
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

lähettäminen
sääntöjen valvonta, tuomari
tasatulosten ratkaisu
tulosten laskeminen ja tulospalvelu
palkinnot ja palkintojen jako
kilpailun taloudellinen tulos
kenttä
klubitalon toiminnot
lehdistöpalvelu

9.5 Muistilista toimitsijoita varten
Kilpailunjohtaja
• mainostaminen
• vakuutukset
• kustannusarvio
• lähettäjä
• tuomari (ratkaisut sateen sattuessa)
• tulospalvelu (taulut, radiopuhelimet, tulostarkastus)
• palvelut (ruokailuajat, välipalapalvelu, jne.)
• kilpailutoimisto (kilpailijoiden vastaanotto, pukukaapit jne.)
• yleisöpalvelut (lipunmyynti, yleisököydet jne.)
• kuljetukset
• paikoitus
• kilpailumääräykset, ohjelma, lähtöluettelot
• palkinnot ja palkintojenjakotilaisuus
• pro shop -palvelut
• lehdistöpalvelu
Lähettäjä
a) varustus
• kilpailumääräykset
• lähtöluettelo
• tuloskortit pelaajille sekä muutama ylimääräinen
• kynä
• kovaääninen tai megafoni
• ”Hiljaisuus” -taulu
• paikallissäännöt, kilpailumääräykset
• reikäkaavio
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•
•

sääntökirja
kilpailukello

b) toimenpiteet
•
seuraavien lähtijöiden kuuluttaminen 3 - 4 minuuttia ennen lähtöaikaa
•
pelaajien kokoaminen tiin läheisyyteen
•
tuloskorttien jakaminen, paikallissääntöjen, kilpailumääräysten ja reikien sijoituskaavioiden jakaminen
•
lähtöjärjestyksen ilmoittaminen
•
muistuttaminen uusista tai erityisen vaikeista/tärkeistä paikallissäännöistä tai muista
määräyksistä muistuttaminen seuraavista asioista:
• hidas pelaaminen
• kehottaa pelaajia laskemaan mailansa
• kehottaa pelaajia ilmoittamaan pelipallonsa kanssapelaajille sekä muistuttaa pelaajia
ilmoitusvelvollisuudesta heidän joutuessaan vaihtamaan palloansa
• liiton kilpailussa tarkastaa, että pelaajilla on sääntökirja mukana

9.6 Tuomarin tehtävät
Tuomari on kilpailutoimikunnan nimittämä henkilö, jonka tehtävänä on soveltaa golfin
sääntöjä kilpailussa. Hänen tehtävänään on puuttua kaikkiin hänen tietoonsa tulleisiin
sääntörikkeisiin.
Tuomari ei voi olla pelkästään passiivinen tarkkailija, joka antaa pyynnöstä sääntöjen mukaisia ratkaisuja. Tuomarin tulee aktiivisesti seurata kilpailua ja tulkita oikein sääntöjä.
Tuomarin tulee pelaajille selvittää pelitilanteiden sääntöjen mukainen menettely silloin, kun
tuomari havaitsee pelaajan aikovan menetellä sääntöjen vastaisesti. Tuomari ei voi estää
kilpailijaa tahallaan rikkomasta sääntöjä. Tuomari voi toimia ennaltaehkäisevästi:
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Pyytää pelaajia tarkistamaan mailojensa määrän ensimmäisellä tiillä.
Pyytää pelaajia tunnistamaan pallonsa merkinnät
•
tuotemerkki
•
numero
•
omat merkinnät
Jos pelaaja pelaa varapallon, on tuomarin varmistettava, että pelaaja kykenee tunnistamaan molemmat pallonsa.
Tuomarin tehtävänä on huomauttaa pelaajalle, mikäli hän on pelaamassa tiimerkkien
ulkopuolelta.
Irrallisten haittatekijöiden poistaminen esteistä on kielletty, mikäli pelaajan pallo on
esteessä.
Pelaajaa on varoitettava tällaisesta sääntörikkeestä.
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7.
8.

Pelaajalle on ilmoitettava oikea sääntöjen mukainen pudottamismenettely, mikäli pelaaja
on menettelemässä vastoin sääntöjä.
Kun pelaaja ryhtyy pelaamaan toista palloa, on tuomarin tehtävänä kysyä, onko pallo
varapallo.

Esimerkiksi pelaajan joutuessa pelaamaan pensaikosta on tuomarin tehtävänä opastaa
pelaajaa ottamaan sääntöjen mukainen lyöntiasento.
Tuomarin tulee puuttua myös pelaajien vähäiseen varomattomuuteen sääntöjen noudattamisessa. Tuomarin tehtävänä on varmistautua tällaisessa tilanteessa pelaajan tiedoista
kyseisen säännön suhteen.
Sääntöjen tulkitsemistilanteet syntyvät yleensä nopeasti. Joskus sääntötilanteissa ovat
tunteet voimakkaasti mukana. Tuomarin tulee olla päättäväinen ja pelaajaan myönteisesti
suhtautuva.
Tuomitsemistilanteeseen kannattaa käyttää aikaa. Tuomarin on itselleen ja pelaajalle selvitettävä sääntökirjasta tilanteeseen sovellettavan säännön sisältö.
Tuomarin tulee selvittää pelaajan aikeet. Mikäli pelaaja on esimerkiksi aikeissa tutkia hiekkaesteen hiekan syvyyttä tai pelaaja tarpeettomasti koskettaa puttilinjaa, on tuomarin hyvä
tiedustella mitä ja millä perusteella pelaaja on näin tekemässä.
Usein vaikeimmat tilanteet tulevat tilapäisen veden tulkinnasta. Sääntöjen mukaan tilapäisen
veden tulee näkyä ennen kuin pelaaja ottaa lyöntiasennon tai kun pelaaja ottaa normaalin
lyöntiasennon.
Kiinteän haitan tulee haitata pelaajan lyöntiasennon ottamista tai mailan heilahdusta. Säännöt
eivät salli vapautusta, jos haitta on lyöntilinjalla.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Säännöt
Decisions on the Rules of Golf
Tuloskortti
Paikallissäännöt ja kilpailumääräykset
Kynä
Lähtölista
Mittanauha/lanka mittaustilanteita varten
Kello
Kiikari
Radiopuhelin
Peliaikataulu
Etäisyyskiikari

Tuomarin varusteet

A. Tuomarin tehtävät ennen kilpailua
Tarkistaa, että varusteet ovat mukana. Lukea mitä Säännöt 2 ja 34 sanovat tuomarin
tehtävistä. Tutustuminen paikallissääntöihin ja kilpailumääräyksiin.

B. Tuomarin tehtävät kilpailussa
1. Ensimmäisellä tiillä
Pyytää pelaajia laskemaan mailojensa lukumäärän.
Pyytää pelaajia tunnistamaan pallonsa merkinnät
• tuotemerkki
• numero
• omat merkinnät
2. Kaikilla tiillä
Tuomarin on sijoittauduttava siten, että hän kykenee näkemään pallon tiiaamisen sääntöjen
mukaisuuden
3. Pelin aikana
Tuomari on koko kilpailun ajan pelaajien käytettävissä ja pelaajien lähellä. Tuomari tarkkailee
pelaajien lyöntiasennon ottamista ja pallon pelaamista. Tuomarin tehtävänä on estää sääntörikkomukset. Tuomari ei huolla lippua tai merkitse palloa.
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Viheriöllä tuomarin on varmistuttava siitä, että pelaajat asettavat nostamansa pallon takaisin
oikeaan paikkaan.

C. Tuomarin sääntötulkinnat
Yleensä:
Tuomari kertoo pelaajille sovellettavan sääntökohdan selkeästi. Tuomarin on selvitettävä
pelaajan aikomukset. Tuomari antaa pelaajien tutustua tulkintatilanteissa sääntöihin.
Sääntötulkinnoissa tuomarin on selvitettävä itselleen seuraavat seikat:
a.
b.

c.

d.

e.
f.
g.

Pelikelvoton pallo
• onko pallo säännön 5-3 mukaisesti pelikelvoton
• millä reiällä pallo on vahingoittunut (sääntö 5-3)
Pallon aseman parantaminen
• onko pelaaja tasannut pinnan epätasaisuuksia (sääntö 13-2)
• taivuttanut tai katkaissut ruohoa tms. sääntöjen 12-1 tai 13-2 vastaisesti
• taivuttanut oksia tai pensaita säännön 13-2 vastaisesti
Esteet
• onko pallo esteessä
• onko irrallisia haittatekijöitä liikutettu tai poistettu säännön 13-4 vastaisesti
• osuiko maila esteen maapohjaan ennen mailan heilahdusta alaspäin säännön 13-4
vastaisesti
Viheriö
• koskettiko pelaaja puttilinjaa säännön 16-1a vastaisesti, poikkeukset:
• irrallisten haittatekijöiden poistaminen
• pallon alastulojäljen korjaaminen
• vanhan reiän jäljen korjaaminen
• mitattaessa pallojen etäisyyttä reiästä
Pallo reiän reunalla (sääntö 16-2)
• onko pallo paikallaan
• onko kulunut yli 10 sekuntia pallon pysähtymisestä
Pallo muuttanut suuntaa ulkopuolisen tekijän vaikutuksesta
• oliko pallo paikallaan -sääntö 18-1
• oliko pallo liikkeessä -sääntö 19-1
Kiinteä haitta
• voidaanko soveltaa sääntöä 24-2 vai onko paikallissäännöissä maininta tästä haitasta
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h.

i.

• haittaako haitta säännön 24-2a mukaisesti
• mihin säännön 24-2b mukaisesti vapaudutaan
Pallon asema
• onko pallo esteessä
• onko pallo ulkona -sääntö 27 ja paikallissäännöt
• kunnostettavalla alueella sääntö 25. Kieltävätkö paikallissäännöt pelaamisen alueelta
• tilapäisessä vedessä -sääntö 25
Toinen pallo
• pelataanko varapalloa -sääntö 27
• laittaako pelaaja peliin toisen pallon säännön 27 mukaisesti lyönnin ja matkan menetyksin
• onko pelaaja epätietoinen menettelystään säännön 3-3 mukaisesti ja pelaa rangaistuksetta toisen pallon

Tuloskorttien vastaanotto
Pelaajille tulee varata rauhallinen erillinen ja sateella katettu tila, missä tuloskorttien tarkistus
voi tapahtua. Paikka on lähellä viimeistä viheriötä:
• toimitsijat ohjaavat pelaajat tähän tilaan välittömästi pelaajan poistuttua viheriöltä
• toimitsija valvoo tulosten tarkistusta ja korttien allekirjoitusta
• varmistaa pelaajilta, että avoimia sääntökysymyksiä tai vaihtoehtoiseen palloon liittyviä kysymyksiä ei ole. Toimitsija kutsuu tuomarin paikalle tarvittaessa
• ottaa vastaan tuloskortit ja varmistaa, että korteissa on allekirjoitukset
• toimittaa tuloskortit tulospalveluun
Kilpailusihteeri
• osanottajaluettelo
• kirjekuoressa tai vastaavassa jokaiselle osanottajalle numerolappu, kynä, tuloskortti,
kenttäkuvaus, paikkakunnan kartta
• kaappi, avaimet, avaimen talletusmaksut
• pyyhkeet
• kärryt
• pelaajien mailojen turvallinen säilytys
• pysäköinti
• hotellivaraukset, yleisöpuhelimet
• tiedotukset pelaajille
• caddiet ja forecaddiet
• kuivatushuone
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• lääkäri
• liputus (ulkomaan liput on syytä varata hyvissä ajoin)
Palvelupäällikkö
• ruokailuajat ennen kilpailua, sen kestäessä ja jälkeen (ravintola avataan tuntia ennen
kilpailun alkua)
• ruokalistat, tarjoilu
• aterioiden hinnat, kupongit, sopimukset
• välipalatarjoilu kentällä
Tulospalvelu
• Live Scoring
• tulostaulut, päätaulu klubirakennuksen lähellä, seurantataulut kentällä, henkilöstö,
varustus
• yhteydenpitojärjestelmä, puhelimet, radiot
• kovaääninen
• tulosluettelot kilpailun kestäessä ja sen jälkeen: muotoilu, monistus ja jakelu
• tuloskorttien tarkastaminen
Lehdistöpäällikkö
• lehdistöhuone: tietokoneet tai/ja Internet-yhteys, puhelimet ja faksit
• kilpailumääräykset, osanottajaluettelo, ohjelma, lehdistömappi
• ruokailulipukkeet
• lehdistön paikoitus
Yleisöpäällikkö
• lipunmyynti, henkilöstö, liput tai merkit, päätökset vapaalipuista
• kentän rajaaminen seurantaa varten, lyöntipaikat, viheriöt, yhdessä kenttämestarin
kanssa, yleisököydet
• yleisön ohjaajat ja ohjeistus
Majoitus- ja kuljetuspäällikkö
• huoneiden varaus, yksityismajoitusvaraukset
• sopimukset kuljetusliikkeen kanssa: henkilöautot, linjaautot
• kuljetukset (pelaajat, lehdistö) hotellien ja kentän välillä
• kuljetukset lentokentältä, rautatieasemalta, linja autoasemalta
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Paikoituspäällikkö
• paikoituslipukkeet, maksut
• sulkuköydet, opasteet
• paikoituspaikat pelaajille, toimitsijoille, vieraille ja lehdistölle
• paikoitusvalvojat
Painatuspäällikkö
• kilpailuohjelman sisältö, toimittaminen
• painatus ja painosmäärä
• ilmoitukset: hinnat, sijoittelu, hankinta
• lähtöluettelot
• jakelu: ilmaiset/myynti
Palkintopäällikkö
• kiertopalkinto: palkinnon viimeksi voittaneelta pyyntö saada palkinto kaiverrettavaksi
• pienoispokaalit: tilaus, kaiverrukset
• kunniapalkinnot: hankinta, lahjoitus
• palkintojen jako: suunnittelu, palkintojen jakaja, palkintopöytä, liput, fanfaarit, kansallislaulu
• muistolahjat
Pro shop ja harjoituskenttä
• pro shopin pitäminen auki koko kilpailun ajan
• harjoituskenttä, pallot ja aukioloajat (vähintään tuntia ennen kilpailun alkua ja tunti
kilpailun päättymisestä)
Forecaddie
Turvallisuuden lisäämiseksi, pelin nopeuttamiseksi ja pallojen katoamisen estämiseksi olisi
kaikissa kilpailuissa, missä se vain on mahdollista, käytettävä forecaddieitä. Heidät sijoitetaan
kentän niihin kohtiin, joissa pallojen katoaminen, niiden joutuminen karheikkoon ja pelaajien
näköpiirin ulkopuolelle on mahdollista (dog-leg reiät).
Forecaddieiden olisi hyvä käyttää suojakypärää ja heillä pitäisi olla sekä valkoinen että
punainen lippu odottavien pelaajien varoittamiseksi, lyöntiluvan antamiseksi ja merkin antamiseksi siitä, löytyykö pallo vai ei.
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Esimerkki siitä miten lippuja voi käyttää:
Ennen avauslyöntiä:
Punainen lippu		
Valkoinen lippu		
Avauslyönnin jälkeen:
Punainen lippu		
Punainen lippu sivulla
Valkoinen lippu		
Valkoinen lippu sivulla

=
=

Ei saa lyödä
Saa lyödä

=
=
=
=

Pallo
Pallo
Pallo
Pallo

kadoksissa lyö varapallo
vesiesteessä
löytyy
ulkona

Liputuksen tulisi olla mahdollisimman selkeä ja sellainen, ettei siitä synny epäselvyyksiä.
Palkintojenjako
Palkintojen arvon tulisi olla suhteessa kilpailun merkitykseen. Palkintojen arvo ei saa ylittää
amatöörisäännöissä annettuja rajoja missään golfkilpailuissa. Tämä koskee myös yritysten
järjestämiä kutsukilpailuja. Golfin hengen mukaan osanottajamäärältään suuressa ja muutoin
vaativassa 72 reiän kilpailussa on paremmat palkinnot kuin vaatimattomammassa 18 reiän
kilpailussa. Yleensä palkintojen hankkimisessa ovat sponsorit mukana.
Kilpailun johtaja huolehtii palkinnonjakoseremonioista. Seuran puheenjohtaja tai seuran kapteeni ovat sopivia henkilöitä jakamaan palkinnot. Myös merkittävän sponsorin edustajat ovat
mukana palkintojenjaossa. Sponsorit on syytä esitellä yleisölle. Suuremmissa tilaisuuksissa
on syytä olla kovaäänislaitteet.
Palkintojenjakoseremonia
• Voittajat sarjoittain kutsutaan palkintojen jakoon. Aloitetaan pääsarjan voittajasta.
Pelaajalle annetaan palkinto tai hän voi valita sen palkintopöydästä. Palkinnon saajia
pyydetään jäämään palkintopöydän viereen. Kansainvälisissä kilpailuissa soitetaan
voittajan kansallislaulu.
• Voittaja pitää lyhyen kiitospuheen, jossa tavallisesti kiitetään kanssakilpailijoita, kilpailun järjestäjiä, sponsoreita ja kenttähenkilökuntaa
• Muiden sarjojen voittajat saavat palkintonsa.
• Kilpailun johtaja pitää lyhyen päätöspuheen kiittäen järjestäjiä ja sponsoreita
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9.7 Suurkilpailujen hakeminen ja kustannukset
Amatöörien EM-kilpailut

Suomen mestaruuskilpailut

EM - kilpailuja ovat:
miesten joukkuekilpailu
naisten joukkuekilpailu
poikien 18v joukkuekilpailu
tyttöjen 18v joukkuekilpailu
miesten henkilökohtainen
naisten henkilökohtainen
seurajoukkueiden EM
mid amateur (yli 35 v.)
senior miehet
senior naiset

Palkintojen suositeltava maksimiarvo:
4 350 EUR
miehet		
naiset		
4 350 EUR
3 625 EUR
eri junioriluokat

Suomessa on järjestetty Euroopan
mestaruuskilpailuja tähän mennessä seuraavilla kentillä:
1974 nuorten joukkuekilpailu HGK
1983 poikien joukkuekilpailu HGK
1992 nuorten joukkuekilpailu HGK
1994 miesten henkilökohtainen kilpailu AG
1997 naisten joukkuekilpailu NGCC
1997 senioreiden joukkuekilpailu AG
ja HGCC (epävirallinen)
1999 tyttöjen joukkuekilpailu KkG
2003 senior naiset PGC
2004 poikien joukkuekilpailu KG
2006 miessenioreiden joukkuekilpailu EPG
2009 tyttöjen joukkuekilpailu KoG
2010 miesten henkilökohtainen kilpailu VLG
EGA:n tarkkailija on mukana kilpailun organisaatiossa.
Kilpailun vuoksi kenttä suljetaan seuraavasti:
2
harjoituspäivää
4-5
kilpailupäivää
Yhteensä 6-7päivää
Kilpailusta päättää:
European Golf Association
Yhteys:			
Suomen Golfliitto ry
Radiokatu 20, 00093 SLU
Tel 09 3481 2520
Fax 09 147 145
office@golf.fi

Liitto toimittaa mestaruusmitalit ja avustaa
seuraa vuosittain liiton hallituksen päättämällä
summalla.
Muita mahdollisia seuralle tulevia kustannuksia:
lehdistötilaisuus
kilpailuohjelma
kilpailijanumerot
puhelimet
golfautot
Kilpailuun tuomarin/tuomarit nimeää Golfliitto,
jonka maksaa myös heidän kulunsa.
Kilpailun vuoksi kenttä suljetaan:
1
harjoituspäivää
kilpailupäivää
2-4
Yhteensä 3-5 päivää
Kilpailusta päättää:
Suomen Golfliiton hallitus
SM-kilpailuista ehdotuksen tekee
Golfliiton Kilpailu- ja valmennustoimikunta. Seuroilta pyydetään vuosittain
hakemukset kisojen järjestämisoikeuksien
saamiseksi. SM-kilpailut pyritään päättämään aina kolme vuotta etukäteen.
www.golf.fi osoitteesta löytyy jo
myönnetyt liiton kilpailut.
Yhteys:
Suomen Golfliitto ry
Radiokatu 20, 00093 SLU
09 3481 2520
Tel
Fax
09 147 145
juha.juvonen@golf.fi
mika.wikstrom@golf.fi
office@golf.fi
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Suomen PGA:n kilpailut ja kansainväliset ammattilaiskilpailut
Kilpailusta päättää ja lähempiä tietoja saa:
Suomen PGA
Tj Teemu Laakso
Tel 09 3481 2377
fax 09 3481 2378
teemu.laakso@pga.fi
Yhteys: Suomen PGA ry
Radiokatu 20, 00093 SLU
www.pga.fi
Finnish Golf Tourin kotisivu:
www.finnishgolftour.fi

PM-kilpailut
PM-kilpailut pelataan joka toinen vuosi.
Kilpailussa on mukana miehet, naiset, pojat,
tytöt, midit ja seniorit. Kilpailu pelataan
Suomessa seuraavan kerran 2011.
Kilpailusta päättää Nordisk Golf Union, kilpailukentän päättää Kilpailu- ja valmennus-toimikunnan esityksestä Suomen Golfliiton hallitus.
Yhteys: Suomen Golfliitto ry
Radiokatu 20
00093 SLU
Tel 09 3481 2520
Fax 09 147 145
juha.juvonen@golf.fi

Amatöörien MM-kilpailut
Amatöörien MM-kilpailu, Eisenhower Trophy
miehille ja Espirito Santo Trophy naisille,
pelataan joka toinen vuosi. Kilpailun järjestelyoikeus kiertää kolmen alueen välillä:
Eurooppa/Afrikka, Aasia/Oseania, Amerikka.
Vuoden 2010 maailmanmestaruudet
ratkotaan Argentiinassa, vuoden 2012
kilpailu on myönnetty Turkille. Aasia/Oseania
alue järjestää kilpailun 2014, oikeudet
myönnetään IGF:n kokouksessa 2010.
Kilpailun järjestää: International Golf Federation
				
www.internationalgolffederation.org
Yhteys:
Suomen Golfliitto ry
Radiokatu 20
00093 SLU
Tel 09 3481 2520
Fax 09 147 145
juha.juvonen@golf.fi
mika.wikstrom@golf.fi
office@golf.fi

mika.wikstrom@golf.fi
office@golf.fi
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10 Tarkistuslista kilpailumääräyksistä ja
kilpailun johtamisesta
Yleistä

Sisältö

Kommentit

Juliste / Ilmoitus

Kilpailu-määräykset

Liiton kalenteri

Tiedot
Aikataulut
Pelaaminen
Pelaajat
Osallistumisrajoitukset

Kilpailun nimi

*

*

*

Kilpailupäivät

*

*

*

Ilmoittautuminen

*

*

Pelimuoto

*

*

Pelattavat tiit

*

*

Avoin/seurakilpailu

*

*

Maksimimäärä
Valintaperuste
yli-ilmoittautuminen
Cut-periaate

*

*

*

*

*

*

Kilpailusarjat

*

*

*

Tasoitusraja
Korkein sallittu
tasoitus
Kilpailutasoitus

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Jälki-ilmoittautuneet
Peli

*

Arvonta
Lähtöajat
Ryhmän suuruus

Ajankohta ja tapa
Tiedustelut puh
numerot / Internet
2, 3 tai 4
pelaajaa. Lähdöt
useammalta tiiltä

*
*
*

Myöhästyminen

*
*

Paikallissäännöt

*

Hidas peli

Määräykset

*

Pallomääräykset

(SM-taso)

*

Driver-määräykset

(FGT)

*

Tasatulosten ratkaisu

Pelattavat reiät

*

Kokoonpano

Tehtävät
Käsittely ja aikataulut, Sääntö 34

*

Kilpailutoimikunta
Vastalauseet
Talous
Kilpailumaksut
Vapaa pelioikeus
ennen kilpailua
Ravintola

Maksutapa
Aukiolo ja hinnat

*

Myynti kentällä

Missä ja milloin

*

Ajankohta

Palkinnot
Palkinnonjako

*

*

*
Aikataulu

*
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11 KATSOJAT
Käsiohjelmissa ja lähtöluetteloissa voidaan katsojille antaa ohjeita kilpailun seuraamisesta.
Esimerkiksi seuraavasti:
Valokuvaaminen kilpailupäivinä ei ole sallittua. Valokuvaaminen sallitaan vain harjoituskierrosten aikana.
Golf on keskittymistä vaativa peli. Lyönnin aikana on syytä välttää liikkumista ja keskustelua.
Viheriön vierestä poistutaan vasta, kun viimeinen pelaaja on putannut. Pelaajiin on pidettävä
riittävä etäisyys.
Liiku kentällä karheikkoja pitkin. Älä koskaan mene viheriölle tai hiekkaesteeseen.
Varo palloja. FORE-huudon kuullessasi käännä selkä huudon suuntaa, kyyristy ja suojele
päätä käsilläsi.
Noudata toimitsijoiden ohjeita. Noudata kentällä olevien opasteiden ohjeita. Älä mene köysillä
eristetyille alueille.

12 JULKISET TIEDOTUSVÄLINEET
12.1 Yleistä
Ehdottomasti paras tapa saada golfia tiedotusvälineisiin on, että toimittajat itse ryhtyvät
aktiivipelaajiksi. Miltei kaikissa niissä tiedotusvälineissä, jotka kertovat golfista, istuu toimituksessa golfinpelaaja. Näin jututkin ovat asiantuntevia.
Paikkakunnan tiedotusvälineiden urheilutoimituksille voidaan järjestää esim. golfpäivä golfin
kokeilemiseksi ja oikean tiedon jakamiseksi.
Lehdistötilaisuus
Lehdistötilaisuus on hyvä tapa antaa kilpailusta ennakkotietoja. Lehdistötilaisuuteen voi yhdistää kilpailun tiedotusvälineiden edustajille. Sopiva ajankohta on 3-6 päivää ennen kilpailun
alkua. On kutsuttava kaikki tiedotusvälineet, joiden voidaan olettaa olevan kiinnostuneita
jutun tekemisestä. Suurkilpailuihin on kutsuttava myös valtakunnalliset tiedotusvälineet sekä
niiden paikallinen kirjeenvaihtaja.
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Kutsu on lähetettävä riittävän ajoissa ennen suunniteltua tilaisuutta ja siitä on hyvä muistuttaa
puhelimitse päivää aikaisemmin.
Tiedotusvälineiden on saatava kaikki materiaali kirjallisena; lähtöluettelo, ohjelma, kentän
kuvaus (kentän opaskirjanen, tuloskortti) jne. Tiedotusvälineitä kiinnostaa eniten se, keitä
pelaajia kilpailuun osallistuu. Siksi on paikallaan laatia tästä valmis, heille jaettava luettelo.
Seuran taholta on itsestään selvää, että lehdistötilaisuuteen osallistuvat kilpailun johtaja ja
seuran markkinointivastuullinen henkilö. Suositeltavaa on, että tilaisuuteen osallistuvat myös
seuran puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja tai vastaava. Ei pidä unohtaa kutsua paikalle seuran
omia parhaita pelaajia, jotka ehkä parhaiten voivat kertoa lehdistölle kilpailusta ja kentästä.
Asiaa vie eteenpäin, jos paikalle on saatavissa joku liiton kilpailutoimikunnasta.
Ehdotus tilaisuuden ohjelmaksi:
• lyhyt informaatio ja materiaalin jakaminen
• lounas
• kysely- ja valokuvaustuokio
• golfpeli
Suurten kilpailujen ollessa kyseessä, voidaan lehdistötilaisuus järjestää jo aikaisin keväällä,
jolloin voidaan kertoa seuran valmisteluista ko. kilpailua varten.

12.2 Lehdistötiedotteet
Mikäli ei pystytä järjestämään lehdistötilaisuutta, toinen tapa olla yhteydessä tiedotusvälineisiin on laatia lehdistötiedote. Seuraaviin seikkoihin pitäisi kiinnittää huomiota:
• laadi teksti A4-kokoiselle paperille, käytä suurta riviväliä ja kirjoita vain toiselle puolelle
arkkia
• aloita kaikkein kiinnostavimmasta asiasta ja kirjoita tiiviisti
• kerro kuka on tekstin laatinut, ja mistä olet tavoitettavissa lisäinformaatiota varten
• lähetä tiedote sähköpostilla tiedotusvälineille
• erityisen arvostettujen tiedotusvälineiden ollessa kyseessä on varmistauduttava
puhelimitse tiedotteen perille menosta ja samalla annettava lisätietoja tarvittaessa
• älä unohda lehdissä olevaa ilmaista palstaa “urheilua tänään”. Lähetä tiedot viikkoa
ennen suurten kilpailujen alkua ja varusta tiedotteesi vastauksilla kysymyksiin mitä,
missä, milloin? Esimerkiksi Talin golfkentällä, Talissa, klo 8.00-19.00 Erkko Trophy
54 reiän kansainvälinen lyöntipelikilpailu”
• paikallisille medioille kerro oman alueesi pelaajien menestysnäkymistä
• anna tiedotusvälineille Web osoite, joista saa kilpailun tulokset ja muut tiedotteet
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12.3 Tiedottaminen ennen kilpailua ja sen kestäessä
Tämä osa on tarkoitettu suurkilpailuja varten. Kuitenkin osa tässä mainituista asioista voidaan
ottaa huomioon muissakin kilpailuissa.

Lehdistön yhdyshenkilö

Jokaisessa suurkilpailussa on oltava lehdistön yhteyshenkilö, jolla on käsivarsinauhassa
teksti ”lehdistön yhteyshenkilö” tunnistamisen helpottamiseksi.

Lehdistön tilat

Lehdistölle on järjestettävä oma huoneensa, jossa on kirjoitus- ja haastattelutilaa. Lehdistön
huoneen on oltava paikassa, jossa toimittajilla on työskentelyrauha. Lehdistölle on myös
varattava riittävästi paikoitustilaa mahdollisimman läheltä lehdistön huonetta.

Sähköpostiyhteys

Lehdistön käytössä tulisi olla kiinteä tai langaton Internet-yhteys sähköpostia ja muuta tiedotusta varten.

Tulospalvelu

Nopea tulospalvelu on lehdistölle välttämätöntä. Kilpailun aikataulussa on otettava huomioon
myös lehtien toimitukselliset aikataulut. Viikonloppuisin lehtiin on toimitettava tulokset useimmiten ennen klo 18.00. Niin pian kuin mahdollista, viimeisen tuloskortin tultua tarkastetuksi,
kirjoitetaan tulosluettelo ja se jaetaan lehdistölle. Pienempien kilpailujen tulokset voidaan
toimittaa suoraan paikallisille tiedotusvälineille noudattamalla lyhyesti ohjetta:
• aika, paikka ja kilpailun nimi
• kilpailumuoto
• tulokset
Tulospalvelun tulee päivystää vähintään tunti kilpailun päättymisen jälkeen, jotta myös pelaajat saavat tiedot seuraavan päivän lähtöajoista ja katkosta (cutista) selvinneistä.
Esim.
Mikkeli, avoimet mestaruuskilpailut, lyöntipeli 36 reikää:
1. Petri Jyräs, Mikkelin Golf
144 (72-72)
2. Ville Paltia, Tammer Golf
146 (72-74)
3. Kalle Väinölä, Lahden Golf
147 (70-77)
Huom! Älä käytä alkukirjaimia, äläkä seuralyhennyksiä.
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TV:n kuvausryhmät ja valokuvaajat

Kilpailun kulkua kuvaamaan saapuvista TV-ryhmistä ja valokuvaajista on huolehdittava.
Periaatteessa he eivät välttämättä tunne golfia eivätkä tiedä miten kentällä liikutaan. Raskaan
kuvauskaluston siirtelyyn tarvitaan yleensä golfautoa. Heille on selvitettävä, missä voi turvallisesti pelaajia häiritsemättä liikkua ja mitkä pelaajat ovat kamppailemassa voitosta. Katselijoita
on myös tarpeen mukaan opastettava, milloin kameraa voi käyttää. Suuremmissa ammattilaiskilpaluissa kuvaaminen on sallittu vain harjoituspäivinä.

Kilpailuselostukset

Pienemmissä kilpailuissa, joihin lehdistö ei katso aiheelliseksi saapua, voidaan myös seuran
taholta (seuran tiedottaja) laatia lyhyt selostus kilpailun kulusta. On suositeltavaa tiedustella
paikalliselta tiedotusvälineeltä, haluaako se tehdä artikkelin seuran antamien tietojen pohjalta
vai kirjoitetaanko artikkeli seuran taholta. On muistettava jälleen aloittaa kiinnostavimmista
seikoista ja kirjoittaa tiiviisti. Kaikki uutisarvoiset suoritukset, kuten hyvin nuori tai hyvin iäkäs
voittaja, kenttäennätys, HIO tms. on artikkelissa oltava hyvin esillä. Mikäli joudut antamaan
tietoja puhelimitse, on valmiiksi mietittävä vaikeitten kirjainyhdistelmien ja vaikeasti ymmärrettävien sanojen välttämistä.

Lounaslipukkeet

Suurkilpailujen yhteydessä pitäisi lehdistölle jakaa ilmaiset lounaslipukkeet. Myös kilpailun
päätyttyä, kun tiedotusvälineet ovat suurimman työpaineen alla, pitäisi heille järjestää
virvokkeita ja mahdollisesti voileipiä.

Muuta

Lehdistön edustajia ei pidä unohtaa, mikäli itse kilpailua edeltää Pro-Am tai Am-Am kilpailu.
Ei myöskään pidä unohtaa, että parasta mitä voidaan tehdä, on saada yhä useampi urheilutoimittaja itse pelaamaan golfia.

13 GOLFAUTOT JA MOOTTOROIDUT RATTAAT
Golfauton ja vastaavien käyttäminen kilpailuissa on kielletty, koska golfpelin yhtenä osaalueena on fyysinen suoritus mukaan lukien jaloin liikkuminen. Moottorikäyttöisen golfkärryn
käyttäminen yksinomaan mailojen kuljettamiseen on sallittu liiton virallisissa ja kilpailukalenterissa mainituissa avoimissa kilpailuissa. Kilpailutoimikunta voi lääketieteellisin perustein myöntää poikkeusluvan golfauton käyttöön kilpailussa. Yleensä pelaajan on kyettävä
esittämään golfauton tarpeestaan lääkärintodistus. Vammaisille suositellaan annettavaksi
golfauto käyttöön, jos se on tarpeellista. Ohessa esimerkki Medical Pass - kortista, jolla
todennetaan golfauton tarpeellisuus. Lisää tietoja vammaisten golfsääntöihin löytyy R&A:n
sivuilta kohdasta:
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www.randa.org
> Rules
> Rules of Golf
> Golfers with Disabilities
> Rules of Golf for Golfers with Disabilities
tai suoraan lataamalla kyseinen opus osoitteesta:
http://www.randa.org/pdfs/Golfers_with_disabilities.pdf

14 KÄYTTÄYTYMISRIKKEET
PELAAMINEN

JA

VILPILLINEN

14.1 Yleistä
Muista urheilumuodoista poiketen golfia pelataan suurimman osan aikaa ilman tuomarin
valvontaa. Peli perustuu pelaajan tinkimättömään sääntöjen noudattamiseen ja toisten
pelaajien huomioon ottamiseen. Pelaajien hyvä käytös, kohteliaat tavat ja hyvän urheiluhen-
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gen mukainen toiminta ohjaavat pelaajia myös kilpailutilanteessa. Näistä tekijöistä koostuu
golfpelin henki. Golfin hengen vastainen menettely johtaa rangaistusseuraamuksiin.
Golfetiketti on syntynyt tarpeesta suojella kenttää, estää peliin liittyvät turvallisuusriskit ja
suomalla peli- ja keskittymisrauha kanssapelaajille ja toimitsijoille. Pelin oikeudenmukaisen
tuloksen turvaamiseksi, viihtyvyyden ja turvallisuuden kannalta on tärkeää, että golfetikettiä
noudatetaan.

14.2 Pelaajan velvollisuudet
Golfin sääntöjen mukaan pelaajan tehtävänä on tuntea golfin säännöt ja kilpailua koskevat
kilpailumääräykset (sääntö 6-1 ja määritelmä Säännöt). Rangaistukset pelissä perustuvat
golfin sääntöihin tai peliä koskeviin määräyksiin. Tällaisia peliin liittyviä sääntöjä ovat lisäksi
Amatöörisäännöt ja Tasoitusmääräykset.
Törkeistä rikkomuksista voi kilpailukohtaisen rangaistuksen lisäksi seurata muita kurinpitotoimia (rangaistuksia). Kapteenin vastuulla on yleensä seurassa golfin sääntöjen ja hyvän
golfkäytöksen sekä -etiketin noudattaminen. Kilpailuissa saattaa toimikunta joutua puuttumaan etikettirikkeisiin säännön 33-7 mukaisesti. Rankaisutoimiin voidaan säännön 33-7
mukaisesti joutua myös, jos pelaaja on jatkuvasti piittaamaton hyvästä golfkäytöksestä.

14.3 Rikkomukset golfetikettiä vastaan
Golfin säännöt:
”GOLFKÄYTÖS
Jos pelaaja jatkuvasti toimii näitä periaatteita (golfetikettiä) vastaan pelikierroksellaan tai pidemmän aikavälin kuluessa muiden pelaajien oikeuksia loukaten, toimikunnan suositellaan ryhtyvä
kurinpitotoimiin pelaajan rankaisemiseksi. Tällaisia rangaistustoimia ovat esimerkiksi pelikielto
määräajaksi kyseiselle kentälle tai kilpailukieltomäärättyihin kilpailuihin. Rangaistusmenettely
on perusteltua näiden periaatteiden mukaan pelaavien pelaajien oikeuksien suojelemiseksi.”

Esimerkkejä käyttäytymisrikkeistä:
Turvallisuus

• pelaaja pelaa, vaikka kentänhoitaja on vaaravyöhykkeessä tai ei ole antanut lyöntilupaa
• pelaaja lyö liian aikaisin edessä olevan ryhmän päälle osuen johonkin pelaajaan tai
häiriten heitä
• pelaaja lyömisestä on ilmeistä vaaraa ulkopuolisille
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• pelaaja ei huuda FORE, vaikka on olemassa vaara pallon osumisesta toisiin pelaajiin
tai kentällä oleviin henkilöihin

Kentän kunnosta huolehtiminen
•
•
•
•
•
•
•
•

pallon alastulojälkiä viheriöllä ei korjata
pelaaja ei korjaa kenkiensä jälkiä viheriöllä
pelaaja vetää tahallisesti golfrattaat viheriön ja viheriöbunkkerin välistä
irtilyötyä turvetta ei laiteta takaisin paikalleen
pelaaja ei haravoi tai korjaa jälkiään hiekkaesteessä
pelaaja ei laita roskiaan roskakoriin kentällä
pelaaja vetää tahallisesti golfrattaat viheriölle tai viheriön yli
pelataan alueelta, josta pelaaminen on kielletty

Toisten pelaajien huomioon ottaminen, kun pelaaja
•
•
•
•
•
•
•
•
•

puheellaan tai liikkumisella häiritsee toista pelaajaa lyöntihetkellä
ei anna ohituslupaa golfetiketin niin edellyttäessä
pelinopeus ei vastaa toimikunnan antamia pelaajaa velvoittavia ohjeita
syyllistyy törkeään kielenkäyttöön kentällä
heittää mailaa suutuspäissään
lyö vihapäissään mailalla kenttään tai viheriöön kenttää vahingoittaen
käyttäytyy golfpelin hengen vastaisesti muita pelaajia tai seuran toimitsijoita kohtaan
keskeyttää kilpailun ilman syytä
jää kilpailusta pois syyttä

Aiheettomasti seuran kilpailusta poisjäänti tulisi johtaa seuraamuksiin:
• pelaaja maksaa joka tapauksessa kilpailumaksun
• toistuva rike: ajallisesti rajattu kilpailukielto

Rankaisuvalta kilpailun kuluessa

Rangaistuksista päättää kilpailusta vastaava toimikunta. Yksittäinen pelaaja ei voi antaa
etikettirikkomuksista rangaistuksia. Toimikunnan menettely rikkeiden käsittelyssä on seuraava:
• huomautus
• varoitus
• pelistä sulkeminen
Törkeissä rikkeissä voi toimikunta sulkea pelaajan ilman huomautusta tai varoitusta välittömästi pelistä. Seuran kapteenille on raportoitava sattuneista tilanteista ja annetuista ran
gaistuksista. Vieraspelaajien rikkeistä on ilmoitettava pelaajan kotiseuran kapteenille.
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Rankaisuvalta normaalilla pelikierroksella

Tavallisella harjoituspelikierroksella on rankaisuvalta seuran hallituksen valtuuttamalla toimihenkilöllä. Toimihenkilön on tarvittaessa kyettävä osoittamaan toimivaltuutensa. Valvojan
auto tulisi olla selkeästi merkitty - esimerkiksi kyltillä VALVOJA: Kurinpitotoimet ovat:
• huomautus
• varoitus
• pelistä sulkeminen
Törkeissä rikkeissä voi toimihenkilö sulkea pelaajan välittömästi pelistä. Seuran kapteenille
on raportoitava sattuneista tilanteista ja annetuista rangaistuksista. Vieraspelaajien rikkeistä
on ilmoitettava pelaajan kotiseuran kapteenille.

Jatkorangaistukset kilpailun tai pelikierroksen jälkeen

Törkeät rikkomukset saattavat johtaa jatkorangaistuksiin, joissa rajoitetaan pelaajan oikeutta
osallistua kilpailuihin tai pelaamiseen kentällä. Toimikunta raportoi tapahtuneesta rikkeestä
yleensä seuran kapteenille, joka seuran sääntöjen mukaan antaa rangaistuksen
• huomautus
• varoitus
• kilpailukielto määräajaksi
• pelikielto määräajaksi
• jäsenyyden menettäminen määräajaksi tai kokonaan.

Jatkuva piittaamattomuus hyvästä golfkäytöksestä

Tällaiset rikkeet käsittelee seuran kapteeni seuran sääntöjen mukaan ja rankaisee pelaajaa
• huomautus
• varoitus
• kilpailukielto määräajaksi
• pelikielto määräajaksi
• jäsenyyden menettäminen määräajaksi tai kokonaan.

14.4 Rikkeet Golfliiton kilpailuissa

Kilpailussa langetettujen rangaistusten lisäksi törkeissä tapauksissa saattaa seurata jatkorangaistuksia. Liiton kilpailuissa ja liiton edustustehtävissä tapahtuneet rikkomukset käsittelee
Suomen Golfliiton asianomainen toimikunta (Suomen Golfliiton hallitus on päättänyt, että
asianomainen toimikunta on Suomen Golfliiton Sääntö- ja tasoitustoimikunta) ja liiton hallitus,
kilpailunjärjestäjien tai joukkueen kapteenin raporttien perusteella. Rangaistuksista päättää
liiton hallitus sääntöjen 14 § mukaisesti.
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14.5 Liiton rankaisuvalta golfpelissä

Golfliiton sääntöjen 14 § mukaan liiton hallitus päättää rangaistuksista. Peliin liittyvät rangaistukset pelaajalle ovat rikkeet golfin sääntöjä, amatöörisääntöjä, tasoitusmääräyksiä vastaan
tai dopingsäännöstöä vastaan. Hallituksen päätös on lopullinen. Rangaistustoimet saattavat
kohdistua jäsenseuran jäseneen, joka
a. on vedonnut seuran kurinpitotoimista liittohallitukseen
b. on tehnyt rikkeen liiton kilpailussa tai sen edustustehtävissä
c. on toiminut vastoin golfin säännöissä määriteltyä golfpelin henkeä ollessaan toimitsijana liiton kilpailussa
Jäsenseuran jäsenen osallistuessa liiton järjestämään tai muiden tahojen kanssa yhteistyössä
toteutettuun kilpailuun, esimerkiksi Finnish Golf Tour, kuuluu pelaaja liiton rankaisuvallan
piiriin rikkoessaan määräyksiä.

14.6 Tasoitusvilppi

Seurojen kilpailuista suurin osa on tasoituskilpailuja. Tasoituskilpailujen perustana ovat
pelaajien oikeat ja määräysten mukaiset tasoitukset. Tasoitusvilppi vie pohjan tasoituskilpailuilta. Tasoitusvilpin käsittelystä on ohjeet Tasoitusmääräyksissä - kohta 23.
”23.1 Pelaajan tasoituksesta päättävän tahon nimeämä tasoitustoimikunta voi peruuttaa hänen EGA-tasoituksensa, mikäli pelaaja on toimikunnan mielestä johdonmukaisesti,
räikeästi tai tarkoituksella laiminlyönyt EGA-tasoitusjärjestelmän hänelle määräämät velvoitteet.
23.2 Mikäli asianmukaisen selvityksen perusteella pelaajan tasoituksesta päättävän tahon
tyydytykseksi todetaan, että pelaaja ei ole ilmoittanut (vieraskentällä pelattuja) tasoitustuloksia, pelaajan EGA-tasoitus voidaan peruuttaa tasoituksesta päättävän tahon harkitsemaksi
sellaiseksi ajaksi, joka mahdollistaa tarpeellisen tiedon saamisen pelaajan tasoituksen palauttamiseksi ja sen tarkistamiseksi.
23.3 Pelaajalle on ilmoitettava tasoituksen peruuttamisajan pituus ja kaikki muut uhkavaatimukset. Pelaajan tasoitusta ei saa peruuttaa ilman, että pelaajalle ensin annetaan mahdollisuus tulla tasoituksesta päättävän tahon tasoitustoimikunnan kuultavaksi.
23.4 Jos jotakin kansallisen liiton asettamaa määräystä vastaan on toimittu, kurinpidolliset
toimet pelaajan kotiseurassaan tekemiksi väitettyjen rikkomusten suhteen pitää kotiseuran
laittaa vireille ja päättää. Kaikissa muissa tapauksissa pelaajan tasoituksesta päättävän tahon
pitää käsitellä ja päättää asia.
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23.5 Jos pelaaja on useamman jäsenseuran jäsen, muut kuin hänen kotiseuransa eivät voi
päättää pelaajan tasoituksen peruuttamisesta.”
Pelaajan piittaamattomuus tai suoranaiset rikkeet tasoitusmääräyksiä vastaan käsittelee
seuran tasoitustoimikunta. Vakavat rikkeet tulisi käsitellä seuran hallituksessa:
• tasoitukseen vaikuttavia tuloksia ei ole toimitettu tasoitustoimikunnalle
• on osallistuttu tietoisesti kilpailuun väärällä tasoituksella ja voitettu palkinto

14.7 Sääntövilppi
Golf on muista urheilulajeista poikkeava peli, koska pelaaja on yksin vastuussa golfin
sääntöjen noudattamisesta omassa pelissään. Tietoinen ja tahallinen sääntövilppi on aina
hyvin vakava rikkomus pelin henkeä vastaan ja kanssakilpailijoita kohtaan. Sääntövilppi tai
kieltäytyminen noudattamasta sääntöjä sulkee pelaajan golfin sääntöjen mukaan kilpailusta
- sääntö 3-4. Törkeä vilppi johtaa myös ankarampiin seuraamuksiin kuin pelistä sulkeminen.
Tällaisen vilpin käsittelee seuran kapteeni saamiensa raporttien perusteella ja hänen harkintansa mukaan myös seuran hallitus.
Liiton kilpailuissa tai sen edustustehtävissä tehdyn sääntövilpin käsittelee asianomainen toimikunta (Suomen Golfliiton hallitus on päättänyt, että asianomainen toimikunta on Suomen
Golfliiton Sääntö- ja tasoitustoimikunta) ja rangaistuksista päättää liiton hallitus säännön 14
§ mukaisesti.
• kilpailukielto määräajaksi
• pelikielto määräajaksi
• jäsenyyden menettäminen määräajaksi tai kokonaan.

14.8 Muut golfpelin vastaiset käyttäytymisrikkeet
Muita golfpelin vastaisia tekoja ovat mm:
• tuloksista etukäteen sopiminen
• tuomareiden, kilpakumppaneiden, valmentajien tai toimitsijoiden lahjominen tai muu
vaikuttaminen tuloksen manipuloimiseksi (esimerkiksi lähtöjärjestyksen muutokset,
vedonlyönnin kohteena olevan tuloksen sopiminen, kentän pelipituuden muuttaminen tai lipunpaikkoihin vaikuttaminen jne.)

14.9 Pelaajan oikeusturva ja rangaistusmenettely
Liito pitää tärkeänä, että kurinpidolliset asiat hoidetaan kirjallisesti.
Pelaajaan kohdistuvia rangaistuksia käsiteltäessä on huolehdittava pelaajan oikeusturvasta.

104

Kilpailu- ja Pelikäsikirja > 1. Kilpailukäsikirja

Tapahtumaa selvitetään huolellisesti kaikkiin saatavissa oleviin tosiasioihin perustuen. Kaikkia
osapuolia on syytä kuulla. Rangaistus on oltava suhteessa rikkomuksen laatuun. Pelaajalle
on osoitettava myös valitustie. Valitustie on normaalisti seuraava:
• toimikunta
• kapteeni
• seuran hallitus/johtokunta
• liiton hallitus tai sen nimeämä toimikunta
Liiton hallituksen päätös asiasta on lopullinen ja perustuu liiton sääntöjen 14 §.
On varsin tavallista, että seurassa golfkulttuurin ylläpito ja siihen liittyvä rangaistusvalta on
seuran kapteenilla. Rangaistuksiin liittyvät asiat ovat varsin usein kapteenin ja pelaajan
välisiä, joista ei välttämättä tiedoteta muille seuran jäsenille. Rangaistusten käsittelyssä onkin
syytä suojella kaikissa käsittelyvaiheissa pelaajan mainetta kohtuuttomalta leimaantumiselta.
Liiton antamissa rangaistuksissa valitustie on normaalisti seuraava:
• Suomen Golfliiton hallitus
• Urheilun oikeusturvalautakunta

Urheilun oikeusturvalautakunta
Liiton hallituksen päätöksestä voi valittaa Urheilun oikeusturvalautakuntaan seuraavissa
asioissa:
Valittajana voi lautakunnassa olla urheilija, muu luonnollinen henkilö tai yhteisö, jonka oikeuteen tai etuun valituksen kohteena oleva asia vaikuttaa.
Valituksen kohteena voivat olla yhdistyksen päätökset, joissa on kysymys
• erottamisesta yhdistyksen jäsenyydestä;
• jäsenoikeuksien rajoittamisesta tai kurinpitotoimista;
• päätöksen sääntöjenvastaisuudesta; sääntöjenvastaisuus ei tarkoita urheilulajin
sääntöjen vastaisuutta.
•
Lautakunta voi käsitellä kilpailutoimintaa järjestävän liigan määräämiä kurinpitotoimia urheilijalle liigan yhteisömuodosta riippumatta, jos liiga on tähän suostunut.
Lautakunta voi käsitellä valituksen urheilijan valitsematta jättämisestä arvokilpailuihin, jos lajiliiton selkeästi asettamaa valintakriteeriä ei ole noudatettu tai jos päätös on ilman hyväksyttävää syytä syrjivä sukupuolen, iän, vakaumuksen, mielipiteen, alkuperän tai muun henkilöön
liittyvän syyn perusteella.
Lautakunta voi käsitellä valitusasiana Suomen Antidopingtoimikunta ADT:n vahvistaman
Suomen antidopingsäännöstön perusteella tehdyn päätöksen.
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Lautakunta toimii toimivaltansa piirissä välimiesoikeutena, jos molemmat asianosaiset tai
urheilija sitä vaatii. Lautakunta voi muissakin asioissa toimia välimiesoikeutena, jos molemmat asianosaiset niin sopivat.
Lautakunta voi osapuolten niin sopiessa toimia välimiesoikeutena urheilujärjestötoimintaan
liittyvissä taloudellisissa kysymyksissä sekä antaa järjestöille niiden pyynnöstä lausuntoja
urheilutoimintaan liittyvistä oikeudellisista kysymyksistä, jotka eivät ole tai ole olleet lautakunnan käsiteltävinä valitusasioina.
Lautakunta ei voi ottaa ratkaistavakseen asiaa, joka on ratkaistu tai käsiteltävänä yleisessä
tuomioistuimessa tai välimiesoikeudessa. Tarkemmin tietoa saa osoitteesta:
http://www.slu.fi/jasenjarjestoille/urheilun_oikeusturvalautakunta/

14.10 Pukeutuminen

Pukeutumisessa noudatetaan yleisiä pukeutumisohjeita. Seurakohtaisesti ohjeet saattavat
poiketa toisistaan. Junioripelaajille sallitaan yleisesti vapaampi pukeutuminen esim. farkut
pelihousuina.

15 DOPING JA TUPAKOINTI
Doping

Suomen Golfliitto noudattaa Suomen Antidopingtoimikunnan ADT ry:n vahvistaman Suomen
antidopingsäännöstöä. Säännöstön täsmälliset tiedot löytyvät Internet-sivulta osoitteesta:
• http://www.antidoping.fi/
• http://www.golf.fi/portal/golfliitto/kilpaurheilu/huippu-urheilu/antidopingohjelma/
Samoilta sivuilta löytyvät myös ”Kielletyt lääkeaineet ja menetelmät urheilussa” sivusto löytyy
samasta Internet-osoitteesta. Kyseisen kirjan voi tilata on ajantasaisena tietona sivulla:

http://www.antidoping.fi/

ADT:n valvontalautakunta voi urheilijan kirjallisesta anomuksesta myöntää määräaikaisen
erivapauden kielletyn aineen ja/tai menetelmän käyttämiseen WADA:n vahvistaman kansainvälisen standardin mukaisesti.

Erivapauden edellytykset

Erivapaus voidaan myöntää kaikille urheilujärjestöjen dopingsäännöstön ja Suomen antidopingsäännöstön piiriin kuuluville urheilijoille.
Erivapaus voidaan myöntää kaikkien vakavahkojen tautien ja häiriöiden hoitoon. Erivapautta
106

Kilpailu- ja Pelikäsikirja > 1. Kilpailukäsikirja

ei voida myöntää elimistön hormonitason kohottamiseen normaaliksi hormonitason ollessa
tilapäisesti alentunut esimerkiksi ylikunnon vuoksi.
Erivapaus voidaan myöntää mille hyvänsä WADA:n kiellettyjen aineiden ja menetelmien listassa mainitulle hoitomuodolle, mutta sen tulee täyttää seuraavat ehdot:
1. lääkitys/menetelmä on urheilijan hoidon kannalta välttämätön ja urheilijalle seuraa
terveydellisiä haittoja mikäli hän lopettaa kyseisen lääkkeen tai menetelmän käytön.
2. lääkityksen/menetelmän käytön syy ei saa olla seurausta aiemmasta jonkun kielletyn lääkkeen/menetelmän ei-lääketieteellisestä käytöstä.
3. lääkitykselle/menetelmälle ei ole olemassa asianmukaista vaihtoehtoista lääkitystä
tai muuta hoitoa.
4. lääkkeen/menetelmän hoidollinen käyttö ei saa tuottaa urheilijalle ylimääräistä
hyötyä terveisiin urheilijoihin verrattuna eli se ei saa kohottaa urheilijan suorituskykyä korkeammalle tasolle kuin mitä se olisi ilman sairauden aiheuttamaa haitallista
vaikutusta suorituskykyyn.
Erivapauden voi saada taannehtivasti vain seuraavissa tilanteissa:
a. Kun lääkkeen/menetelmän käyttö on ollut välttämätöntä akuutissa lääketieteellisessä
hätätilanteessa.
b. Kun lääkkeen/menetelmän käyttö on tapahtunut ennalta arvaamattomassa äkillisessä
tilanteessa, jolloin urheilijalla ei ole ollut aikaa tai mahdollisuutta jättää erivapausanomusta tai
valvontalautakunnalla ei ole ollut aikaa tai mahdollisuutta käsitellä erivapausanomusta ennen
dopingtestiä.

Dopingtestit ja rikkomusten seuraukset
ADT tai Golfliitto voi suorittaa dopingtestejä kilpailuissa ja kilpailujen ulkopuolella.
Seuraamuksena (rangaistuksena) dopingrikkomuksesta voi Suomen Golfliitto sääntöjensä
14 § mukaisesti määrätä:
•
•
•
•

kilpailutuloksen mitätöinnin,
urheilutapahtuman tulosten hylkäämisen,
urheilun toimintakiellon tai
kirjallinen varoituksen.

Dopingaineen tai -menetelmän käytöstä määrätään seuraamuksena normaalisti kahden
vuoden urheilun toimintakielto. Dopingaineiden ja -menetelmien levittämistä ja dopingin
edistämistä pidetään moitittavampana tekona kuin käyttöä, ja niistä määrätään vähintään
neljän vuoden toimintakielto. Valmentajalle voidaan dopingrikkomuksesta määrätä
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seuraamuksena joko urheilun toimintakielto tai kirjallinen varoitus. Urheilun toimintakiellolla
tarkoitetaan täydellistä kieltoa toimia järjestäytyneen urheilun parissa. Toimintakielto koskee
myös kaikkien Maailman antidopingsäännöstön hyväksyneiden organisaatioiden toimintaa ja
on tässä mielessä maailmanlaajuinen.
Henkilö, joka on määrätty urheilun toimintakieltoon, ei voi:
• edustaa urheilujärjestöä tai muuta antidopingsäännöstöön sitoutunutta yhteisöä
kilpailussa, järjestötoiminnassa tai muussa toiminnassa missään antidopingsäännöstöön sitoutuneessa lajissa
• osallistua kilpailijana antidopingsäännöstöön sitoutuneen urheilujärjestön tai muun
yhteisön järjestämiin kilpailuihin tai muihin urheilutapahtumiin,
• toimia tämän antidopingsäännöstön piiriin kuuluvan urheilujärjestön tai muun säännöstön noudattamiseen sitoutuneen yhteisön eikä näiden määräysvallassa olevan
yhteisön hallintotehtävissä, toimitsijana, valmentajana, lääkärinä tai muuna tukihenkilönä eikä
• toimia säännöstön noudattamiseen sitoutuneen urheilijan henkilökohtaisena valmentajana, lääkärinä tai muuna tukihenkilönä.
Suomen antidopingsäännöstö sisältää myös mahdollisuuden aikaisempaa enemmän arvioida seuraamuksen määräämisessä dopingrikkomukseen syyllistyneen henkilön tuottamusta
tai laiminlyöntiä. Tällä perusteella toimintakiellon pituutta voidaan lyhentää.

Tupakointi ja nuuskan käyttö

Liiton SM-kilpailuissa sekä juniorikilpailuissa tupakointi ja nuuskan käyttö on kielletty.
Kilpailutapahtumaan kuuluu ilmoittautumisen ja palkintojenjaon välinen aika koko kentän
alueella.

16 VEDONLYÖNTI JA ARPAJAISET
Suhtautuminen uhkapeliin (Policy on Gambling)

Yleistä
Amatööripelaajan määritelmän mukaisesti amatööripelaaja on henkilö, joka pelaa golfia saamatta siitä palkkaa tai taloudellista hyötyä. Kun rahapelin vaikuttimet tulevat kuvaan mukaan,
se saattaa houkutella pelaajaa olemaan piittaamatta säännöistä ja se voi myös johtaa tasoitusvilppiin, jotka ovat hyvin haitallisia golfille.
On olemassa ero rahasta pelaaminen (amatöörisääntö 3-1) ja uhkapelin sekä vedonlyönnin
välillä. Vedonlyönti ja uhkapeli ovat vastoin golfin henkeä ja tarkoitusta (amatöörisääntö 7-2).
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On olemassa muotoja uhkapelistä ja vedonlyönnistä, jotka sinänsä eivät ole vastoin sääntöjä.
Jos amatööripelaajalle tai kilpailusta vastaavalle toimikunnalle tulee epäily sääntöjen oikeasta
sisällöstä, tulee heidän pyytää asiasta ylimmän päättävän elimen ohje (Suomen Golfliiton
hallitus on päättänyt, että kyseinen elin on Suomen Golfliiton Sääntö- ja tasoitustoimikunta).
Tällaisen ohjeen puuttuessa, tulisi kilpailussa pidättäytyä uhkapeliin liittyvien rahapalkintojen
jakamisesta, jotta voidaan varmistua sääntöjen mukaisesta toiminnasta.
Hyväksyttävät uhkapelimuodot
Pelaajien tai pelaavien joukkueiden välinen täysin epävirallinen ja sattumanvarainen uhkapeli
ja vedonlyönti ovat mahdollista. Käytännössä on vaikea vetää täsmällistä rajaa mikä on epävirallista uhkapeliä ja vedonlyöntiä, mutta tällaista toimintaa kuvaavat:
• pelaajat tuntevat toisensa
• osallistuminen uhkapeliin tai vedonlyöntiin on vapaaehtoista ja on rajoittunut kilpailun
pelaajiin ja joukkueisiin
• voittorahat on kerätty yksinomaan kilpailuun osallistuvilta pelaajilta
• vain kohtuullisena pidettävä rahasumma on kyseessä
Epävirallinen uhkapeli ja vedonlyönti on sallittua, jos golfin pelaamisen päätarkoitus on
pelaamisen ilo eikä taloudellinen hyöty.
Kielletyt uhkapelimuodot
Muut uhkapelimuodot ja vedonlyönti, joihin pelaajien osallistuminen on pakollista, ovat sääntöjen vastaisia. Samoin vastoin sääntöjä ovat suurilla summilla pelattavat voittajavedot eri
muodoissaan.
Käytännössä on vaikea vetää täsmällistä rajaa mikä on sääntöjen vastaista uhkapeliä ja vedonlyöntiä, mutta tällaista toimintaa kuvaavat:
• osallistuminen uhkapeliin tai vedonlyöntiin on sallittu muillekin kuin pelaajille
• pelissä on kohtuuttoman korkea rahamäärä
Amatööri, joka osallistuu sääntöjen vastaiseen uhkapeliin tai vedonlyöntiin, vaarantaa
amatöörisäännön (7-2) perusteella amatöörioikeutensa.
Kilpailun järjestäminen, joka on suunniteltu tai mainostettu keräämään rahapalkintoja ovat
kielletty. Pelaajan katsotaan pelaavan rahapalkinnosta amatöörisäännön 3-1 vastaisesti, ellei
hän ennen tällaisen rahakilpailun alkua, peruuttamattomasti kieltäydy rahapalkinnosta.
Huomautus: Amatööri voi lyödä vetoa tai pelata muuta uhkapeliä ammattilaispelaajien tuloksista.
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17 KENTTÄENNÄTYS
Kenttäennätystä ei ole määritetty golfin säännöissä. Yleinen R&A:n suosittelema käytäntö on,
että kilpailussa ovat käytössä CR ja Slope-määritysten mukaiset miesten tai naisten takatiit
ja lipun paikat ovat kilpailusuositusten mukaiset. Talvisäännön voimassa ollen ei voida tehdä
kenttäennätystä.

18 HOLE-IN-ONE
1.
2.

3.

4.
5.

Pallo on saatava yhdellä lyönnillä reikään golfin sääntöjä noudattaen.
Kentällä on oltava virallinen, määritelty ja voimassa oleva CR- ja Slope-määritys
• kentän mitta ei saa poiketa 100 metriä enempää kentän mitatusta CR- ja Slopepituudesta
• HIO voidaan tehdä millä tahansa reiällä
• HIO voidaan tehdä talviviheriölle, jossa on sääntöjen mukainen reikä
• HIO voidaan tehdä tilapäiseltä tiiltä
Lyöntimäärän tulee olla yksi. Varapallolla tehtyä tai lyöntiä, johon tulee rangaistuslyönti,
ei lasketa HIO:ksi. Rangaistuslyönti voi aiheutua mm.:
• lyönti väärältä lyöntipaikalta
• pallo lyöty tiiauspaikan ulkopuolelta
• liikaa mailoja
• harjoiteltu reikien välissä sääntöjen vastaisesti
HIO tulee tehdä toisen pelaajan / henkilön todistamana, joka on lyönnin nähnyt.
Reiät on pelattu oikeassa järjestyksessä. Peliä ei tarvitse välttämättä aloittaa ensimmäiseltä tiiltä.

Varsin usein golfseurassa on tapana, että aikuinen HIO:n tekijä kustantaa klubitiloissa oleville
lasin kuohuviiniä. Seura yleensä pitää kirjaa ja kunniataulua tehdyistä HIO:sta. Golfliiton
vakuutukseen OP-Pohjolasta sisältyy HIO-vakuutus kilpailuissa, jolla voi kattaa osan HIOtarjoilukustannuksista. Lisätietoja ja vakuutuslomakkeen löydät alla olevista osoitteista:
http://www.golf.fi/portal/golfliitto/liitto/vakuutusturva
http://www.golf.fi/attachments/golfliitto/liitto/holaritiedot_ja_hakemus.pdf
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19 JOUKKUEEN KAPTEENIN TARKISTUSLISTA
1. Ennen kilpailua
a.

b.
c.

d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

Kilpailukutsun tarkastaminen
• onko erityisiä rajoituksia
Ilmoittautuminen
Matkasuunnitelma ja matkojen varaus. Ota aikataulussa huomioon:
• harjoituspäivät
• avajaiset
• palkintojenjako
Muun joukkueenjohdon työnjako
Talous
Varusteet ja vaatteet
Hotellivaraukset
Kuljetukset majapaikkaan
Lähtölista
Tiedottaminen tiedotusvälineille
Pelaajille matkasuunnitelma, aikataulut ja yhteystiedot

2. Kilpailupaikalla
a.
b.
c.

d.

Ilmoittautuminen kilpailutoimistoon
Ilmoittautuminen hotellissa
Tutustuminen kilpailutiedotteeseen
• lähtöluettelo
• paikallissäännöt, kilpailumääräykset
• tuloskortti ja kenttäopas
• ruokailuaikojen suunnitteleminen lähtöaikoihin sopivaksi
• kenttään tutustuminen, omat mittaukset
• reikäkohtainen taktiikka mailavalintoineen
• sääennuste
Joukkueenjohdon suunnittelukokous
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e.

Joukkueen kokous
• paikallissäännöt ja kilpailumääräykset
• ruokailuajat
• lähtöajat
• kuljetusaikataulut
• kentän ominaisuudet, vaadittava pelitaktiikka ja strategia
• pelaajien omat toivomukset väliaikatiedot, välipalat ja juomat
• johdon yhteystiedot ja aikataulut
• pelaajien latautuminen

3. Kilpailupäivänä
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Herätys (vähintään 2 tuntia ennen kilpailua)
Varmista ruokailu ja pelaajien juomat
Varmista kuljetusaikataulun pitävyys, pelaajien on oltava hyvissä ajoin kentällä
Lämmittely
Lähtöaikojen varmistaminen
Valvo lähtöön ja kilpailuun valmistuminen
Rohkaise. Kannusta. Luo hyvä rento taistelumieli.
Tarkista seuraavan päivän lähtöajat

4. Kilpailun aikana
a.
b.

Rohkaise, kannusta
Anna pelaajan toivomat väliaikatiedot

5. Kilpailun jälkeen
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Yhteys pelaajaan
Tulosluetteloiden tarkistus
Ruokailu ja muut kokoontumiset
Palkintojen jako
Tulosten raportointi tarvittaville osapuolille (seura, liitto, tiedotusvälineet)
Pelaajakohtaiset kokemukset ja palaute kilpailusta
Valmistautuminen kotimatkaan
Hoidetaan ja tarkistetaan maksut klubiravintolaan ja hotelliin
Kiitoskirje kilpailun järjestäjälle joukkueen puolesta

6. Raportointi matkan jälkeen
a.
b.
c.

Kilpailuraportti matkan maksajalle (seura, liitto)
Matkalasku
Kommentit pelaajan valmentajalle
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20 NGU KORTTI / VAPAA PELIOIKEUS
Vapaa pelioikeus
Suomen Golfliitto ry suosittaa kansainväliseen käytäntöön yhtyen, että tilapäiskäyntien yhteydessä saavat ilman pelimaksua pelata Suomen Golfliitto ry:n jäsenseurojen kentillä
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

EGA:n hallituksen jäsenet
pohjoismaisten golfliittojen hallituksen jäsenet
pohjoismaisten golfseurojen puheenjohtajat ja sihteerit
ulkomaisten golfliittojen puheenjohtajat ja sihteerit
Suomen Golfliiton hallituksen jäsenet
Suomen Golfliiton toimihenkilöt
kunakin vuonna erikseen valittavat liittovalmennettavat
liiton kultaisen ja hopeisen ansiomerkin haltijat
liiton eliittimerkin haltijat
golfopettajat ja pelaavat ammattilaiset (Suomen PGA:n oma jäsenkortti)

Pohjoismaisilla pelaajilla mukaan lukien suomalaiset on käytössä Nordisk Golf Unionin kortti.
Muiden maiden pelaajat esittävät kansallisen liiton antaman kortin tai vastaavan todistuksen.
Suomen kansalaisten ja NGU kortin haltijoiden suhteen sovelletaan lisäksi seuraavaa ohjetta:
Vapaa pelioikeus, joka ei koske kilpailuja, on vieraalla kentällä rajoitettu kolmeen (3) kertaan
pelikautta kohti. Jokainen seura voi edellä luetellun lisäksi päättää muista vapaista pelioikeuksista kentällään. On huomioitavaa, että useasti vapaa pelioikeus on suositus eikä määräys.
NGU-kortti on tarkoitettu vieraspelaamista varten, ts. kortti ei vapauta kortin haltijaa oman
kotiseuransa peli- tai muista maksuista. On myös huomioitava, että kyseistä vapaata pelioikeutta voidaan rajoittaa myös esim. yksi kerta/viikko/seura.
Vapaakortti (NGU kortti) on pidettävä mukana kentälle ilmoittauduttaessa. Myös pelaajan
jäsen- ja tasoituskortti on oltava mukana. Tehtäessä lähtöajan varausta kentille on hyvä
mainita pelattavan tällä pelioikeuskortilla. Joillakin kentillä saattaa olla aika- tai muita rajoituksia NGU -kortilla pelaaville.
NGU kortti on tarkoitettu lisäämään seurojen välistä kanssakäymistä ja tietojen sekä kokemusten vaihtoa niin kunkin liiton alueella kuin muissa Pohjoismaissa.
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Suomen Golfliitto ry:n
SM-kilpailujen säännöt
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SUOMEN GOLFLIITTO RY:N SMKILPAILUJEN SÄÄNNÖT
Miesten ja naisten lyöntipelimestaruuskilpailujen säännöt
1 § Kilpailu Suomen lyöntipelimestaruudesta golfissa miehille ja naisille on avoin Suomen kansalaisuuden omaaville amatööripelaajille, jotka ovat jonkin tunnustetun golfseuran
jäseniä.

2 § Suomen Golfliiton hallitus määrää kilpailun ajan ja paikan. Seura, jonka kentällä kilpailu
järjestetään, laatii asianmukaisen kilpailukutsun ja saattaa sen seurojen tiedoksi
vähintään kuukausi ennen kilpailun alkua.

3 § Kilpailun järjestämisestä ja johtamisesta huolehtii vähintään kolmen hengen kilpailutoimi-

kunta, jonka jäsenistä yhden valitsee järjestävä seura, yhden nimeää Suomen Golfliitto
sekä yhtenä jäsenenä toimii liiton nimeämä kilpailun päätuomari. Mahdollisista muista
kilpailutoimikunnan jäsenistä päättävät Golfliitto ja seura yhdessä. Kilpailutoimikunta on
nimettävä vähintään kuukausi ennen kilpailun alkua. Toimikunnan puheenjohtajana ja
kilpailun johtajana toimii Golfliiton nimeämä henkilö.

4 § Osanottoilmoitukset kilpailuun on tehtävä www.golf.fi kilpailusivuilta löytyvän ilmoittautu-

misosion kautta tai kilpailukutsussa määritetyllä muulla ilmoittautumistavalla. Kilpailuun
ilmoittautumisten on oltava tehtynä ilmoitettuun aikarajaan mennessä. Pelaaja on itse
vastuussa ilmoittautumisestaan ja tasoituksensa oikeellisuudesta. Kilpailutoimikunnan
on tutkittava jokainen ilmoitus sekä ratkaistava niiden hyväksyminen tai hylkääminen.

5 § Kilpailun osanottomaksun vahvistaa Suomen Golfliitto ja maksu on suoritettava ennen

kilpailun alkua. Pelaaja, joka on ilmoittautunut, mutta ei saavu kilpailuun määräaikana,
on velvollinen maksamaan kilpailumaksun. Kilpailusta koituvat tulot kuuluvat järjestävälle
seuralle. Liitto jakaa mitalit ensimmäiseksi, toiseksi ja kolmanneksi sijoittuneille.

6 § Ellei vähintään kahdeksan pelaajaa osallistu kilpailuun, se peruutetaan.
7 § Kilpailu ratkaistaan 72 reiän lyöntipelinä. Pelipäivien lukumäärän vahvistaa etukäteen

liiton hallitus. Liiton kilpailu- ja valmennustoimikunta päättää vuosittain kilpailujen kategorioista, tasoitusrajoista, samoin kuin jatkoon pääsevien pelaajien määrästä ja viimeisen kilpailupäivän pelijärjestyksestä. Kilpailussa noudatetaan golfin sääntöjä ottaen
huomioon asianomaisen kentän paikallissäännöt. Tasatuloksen sattuessa ratkaistaan
voittaja välittömästi suoritettavalla Sudden death -uusinnalla. Muut mitalisijat ratkaistaan
matemaattisella menetelmällä.
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8 § Kilpailun pelaajalistat julkistetaan heti ilmoittautumisajan umpeuduttua www.golf.fi kil-

pailusivuilla. Kilpailuun osallistuvien lähtöjärjestys määrätään arvalla viimeistään kolme
päivää ennen ensimmäistä kilpailupäivää ja se julkaistaan välittömästi. Ylimääräiset
pelaajat sijoitetaan jonotuslistalle, joka on myös nähtävillä www.golf.fi kilpailusivuilla.
Kilpailijoilla on oikeus olla läsnä arvontatilaisuudessa.

Nuorten, 21-v., 18-v. ja 16-v., lyöntipelimestaruuskilpailujen säännöt
1 § Kilpailu Suomen lyöntipelimestaruudesta golfissa nuorille mies- ja naispelaajille on avoin
Suomen kansalaisuuden omaaville amatööripelaajille, jotka ovat jonkin tunnustetun golfseuran seuran jäseniä. Ikäraja noudattaa EGA:n päätöksiä.

2 § Suomen Golfliiton hallitus määrää kilpailun ajan ja paikan. Seura, jonka kentällä kilpailu
järjestetään, laatii asianmukaisen kilpailukutsun ja saattaa sen seurojen tiedoksi
vähintään kuukausi ennen kilpailun alkua.

3 § Kilpailun järjestämisestä ja johtamisesta huolehtii vähintään kolmen hengen kilpailutoimi-

kunta, jonka jäsenistä yhden valitsee järjestävä seura, yhden nimeää Suomen Golfliitto
sekä yhtenä jäsenenä toimii liiton nimeämä kilpailun päätuomari. Mahdollisista muista
kilpailutoimikunnan jäsenistä päättävät Golfliitto ja seura yhdessä. Kilpailutoimikunta on
nimettävä vähintään kuukausi ennen kilpailun alkua. Toimikunnan puheenjohtajana ja
kilpailun johtajana toimii Golfliiton nimeämä henkilö.

4 § Osanottoilmoitukset kilpailuun on tehtävä www.golf.fi kilpailusivuilta löytyvän ilmoittautu-

misosion kautta tai kilpailukutsussa määritetyllä muulla ilmoittautumistavalla. Kilpailuun
ilmoittautumisten on oltava tehtynä ilmoitettuun aikarajaan mennessä. Pelaaja on itse
vastuussa ilmoittautumisestaan ja tasoituksensa oikeellisuudesta. Kilpailutoimikunnan
on tutkittava jokainen ilmoitus sekä ratkaistava niiden hyväksyminen tai hylkääminen.

5 § Kilpailun osanottomaksun vahvistaa Suomen Golfliitto ja maksu on suoritettava ennen

kilpailun alkua. Pelaaja, joka on ilmoittautunut, mutta ei saavu kilpailuun määräaikana,
on velvollinen maksamaan kilpailumaksun. Kilpailusta koituvat tulot kuuluvat järjestävälle
seuralle. Liitto jakaa mitalit ensimmäiseksi, toiseksi ja kolmanneksi sijoittuneille.

6 § Ellei vähintään kahdeksan pelaajaa osallistu kilpailuun, se peruutetaan.
7 § Kilpailu ratkaistaan 54 reiän lyöntipelinä. Pelipäivien lukumäärän vahvistaa etukäteen
liiton hallitus. Liiton kilpailu- ja valmennustoimikunta päättää vuosittain kilpailujen
kategorioista, tasoitusrajoista, samoin kuin jatkoon pääsevien pelaajien määrästä ja viimeisen kilpailupäivän pelijärjestyksestä. Kilpailussa noudatetaan golfin sääntöjä ottaen
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huomioon asianomaisen kentän paikallissäännöt. Tasatuloksen sattuessa ratkaistaan
voittaja välittömästi suoritettavalla Sudden death -uusinnalla. Muut mitalisijat ratkaistaan
matemaattisella menetelmällä.

8 § Kilpailun pelaajalistat julkistetaan heti ilmoittautumisajan umpeuduttua www.golf.fi kil-

pailusivuilla. Kilpailuun osallistuvien lähtöjärjestys määrätään arvalla viimeistään kolme
päivää ennen ensimmäistä kilpailupäivää ja se julkaistaan välittömästi. Ylimääräiset
pelaajat sijoitetaan jonotuslistalle, joka on myös nähtävillä www.golf.fi kilpailusivuilla.
Kilpailijoilla on oikeus olla läsnä arvontatilaisuudessa.

Miesten ja naisten reikäpelimestaruuskilpailun säännöt
1 § Kilpailu Suomen reikäpelimestaruudesta golfissa miehille ja naisille on avoin Suomen

kansalaisille, jotka ovat jonkin tunnustetun golfseuran jäseniä, tai muille jotka ovat osallistumiskelpoisia Finnish Golf Tourin määräysten mukaan.
2 § Suomen Golfliiton hallitus määrää kilpailun ajan ja paikan. Finnish Golf Tour laatii asianmukaisen kilpailukutsun ja saattaa sen pelaajien tiedoksi omilla nettisivuillaan.

3 § Kilpailun järjestämisestä ja johtamisesta huolehtii vähintään kolmen hengen kilpailutoimikunta, jonka jäsenistä yhden valitsee järjestävä seura, yhden nimeää Suomen Golfliitto
yhdessä Finnish Golf Tourin kanssa sekä yhtenä jäsenenä toimii liiton nimeämä kilpailun
päätuomari. Mahdollisista muista kilpailutoimikunnan jäsenistä päättävät Finnish Golf
Tour ja seura yhdessä. Kilpailutoimikunta on nimettävä vähintään kuukausi ennen kilpailun alkua.

4 § Osanottoilmoitukset kilpailuun on tehtävä www.golf.fi kilpailusivuilta tai Finnish Golf

Tourin nettisivuilta löytyvän ilmoittautumisosion kautta tai kilpailukutsussa määritetyllä
muulla ilmoittautumistavalla. Kilpailuun ilmoittautumisten on oltava tehtynä ilmoitettuun
aikarajaan mennessä. Pelaaja on itse vastuussa ilmoittautumisestaan ja tasoituksensa
oikeellisuudesta. Kilpailutoimikunnan on tutkittava jokainen ilmoitus sekä ratkaistava
niiden hyväksyminen tai hylkääminen.

5 § Kilpailun osanottomaksun vahvistaa Golfliitto ja Finnish Golf Tour yhdessä ja maksu

on suoritettava ennen kilpailun alkua. Pelaaja, joka on ilmoittautunut, mutta ei saavu
kilpailuun määräaikana, on velvollinen maksamaan kilpailumaksun. Kilpailusta koituvat
tulot jakautuvat järjestävän seuran sekä Finnish Golf Tourin sopimuksen mukaisesti.
Liitto jakaa mitalit ensimmäiseksi, toiseksi ja kolmanneksi sijoittuneille.

6 § Ellei vähintään kahdeksan pelaajaa osallistu kilpailuun, se peruutetaan.
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7 § Pelipäivien lukumäärän vahvistaa etukäteen Finnish Golf Tour. Kilpailussa noudatetaan

golfin sääntöjä ottaen huomioon asianomaisen kentän paikallissäännöt. Pelaajien
osanottajamäärä perustuu Finnish Golf Tourin pelaajakategorioihin.

8 § Pelaajat sijoitetaan pelikaavioon noudattaen Suomen Golfliiton yleisiä kilpailumääräyksiä.
Vuodesta 2002 alkaen kilpailu Suomen reikäpelimestaruudesta on pelattu Finnish Golf
Tourin osakilpailuna ja on näin avoin myös ammattilaisille. Finnish Golf Tourilla on omat
vuosittain tarkistettavat kilpailumääräykset.

Nuorten, 21-v., 18-v. ja 16-v., reikäpelimestaruuskilpailujen säännöt
1 § Kilpailu Suomen reikäpelimestaruudesta golfissa nuorille mies- ja naispelaajille on avoin

Suomen kansalaisuuden omaaville amatööripelaajille, jotka ovat jonkin tunnustetun
golfseuran jäseniä. Ikäraja noudattaa EGA:n päätöksiä.

2 § Suomen Golfliiton hallitus määrää kilpailun ajan ja paikan. Seura, jonka kentällä kilpailu järjestetään, laatii asianmukaisen kilpailukutsun ja saattaa sen seurojen tiedoksi
vähintään kuukausi ennen kilpailun alkua.

3 § Kilpailun järjestämisestä ja johtamisesta huolehtii vähintään kolmen hengen kilpailutoimi-

kunta, jonka jäsenistä yhden valitsee järjestävä seura, yhden nimeää Suomen Golfliitto
sekä yhtenä jäsenenä toimii liiton nimeämä kilpailun päätuomari. Mahdollisista muista
kilpailutoimikunnan jäsenistä päättävät Golfliitto ja seura yhdessä. Kilpailutoimikunta on
nimettävä vähintään kuukausi ennen kilpailun alkua. Toimikunnan puheenjohtajana ja
kilpailun johtajana toimii Golfliiton nimeämä henkilö.

4 § Osanottoilmoitukset kilpailuun on tehtävä www.golf.fi kilpailusivuilta löytyvän ilmoittautumisosion kautta tai kilpailukutsussa määritetyllä muulla ilmoittautumistavalla. Kilpailuun
ilmoittautumisten on oltava tehtynä ilmoitettuun aikarajaan mennessä. Pelaaja on itse
vastuussa ilmoittautumisestaan ja tasoituksensa oikeellisuudesta. Kilpailutoimikunnan
on tutkittava jokainen ilmoitus sekä ratkaistava niiden hyväksyminen tai hylkääminen.

5 § Kilpailun osanottomaksun vahvistaa Suomen Golfliitto ja maksu on suoritettava ennen

kilpailun alkua. Pelaaja, joka on ilmoittautunut, mutta ei saavu kilpailuun määräaikana,
on velvollinen maksamaan kilpailumaksun. Kilpailusta koituvat tulot kuuluvat järjestävälle
seuralle. Liitto jakaa mitalit ensimmäiseksi, toiseksi ja kolmanneksi sijoittuneille.

6 § Ellei vähintään kahdeksan pelaajaa osallistu kilpailuun, se peruutetaan.
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7 § Pelipäivien lukumäärän vahvistaa etukäteen liiton hallitus. Liiton kilpailu- ja valmennustoi-

mikunta päättää vuosittain kilpailujen kategorioista ja tasoitusrajoista sekä pelijärjestyksestä. Kilpailussa noudatetaan golfin sääntöjä ottaen huomioon asianomaisen kentän
paikallissäännöt.

8 § Pelaajat sijoitetaan pelikaavioon noudattaen Suomen Golfliiton yleisiä kilpailumääräyksiä.

Miesten ja naisten joukkuemestaruuskilpailun säännöt
1 § Kilpailu Suomen mestaruudesta golfissa miesten ja naisten seurajoukkueille on avoin
Suomen Golfliiton jäsenseuroille. Joukkuetta saa amatööripelaajien lisäksi edustaa yksi
seurassa jäsenenä oleva ammattilaispelaaja.

2 § Suomen Golfliiton hallitus määrää kilpailun ajan ja paikan sekä pelimuodon. Seura, jonka

kentällä kilpailu järjestetään, laatii asianmukaisen kilpailukutsun ja saattaa sen seurojen
tiedoksi vähintään kuukausi ennen kilpailun alkua.

3 § Kilpailun järjestämisestä ja johtamisesta huolehtii vähintään kolmen hengen kilpailutoimi-

kunta, jonka jäsenistä yhden valitsee järjestävä seura, yhden nimeää Suomen Golfliitto
sekä yhtenä jäsenenä toimii liiton nimeämä kilpailun päätuomari. Mahdollisista muista
kilpailutoimikunnan jäsenistä päättävät Golfliitto ja seura yhdessä. Kilpailutoimikunta on
nimettävä vähintään kuukausi ennen kilpailun alkua. Toimikunnan puheenjohtajana ja
kilpailun johtajana toimii Golfliiton nimeämä henkilö.

4 § Osanottoilmoitukset kilpailuun on tehtävä www.golf.fi kilpailusivuilta löytyvän ilmoittautumisosion kautta tai kilpailukutsussa määritetyllä muulla ilmoittautumistavalla. Kilpailuun
ilmoittautumisten on oltava tehtynä ilmoitettuun aikarajaan mennessä. Seura on itse
vastuussa ilmoittautumisestaan. Joukkueiden lopullinen nimeäminen tapahtuu kilpailua
edeltävänä päivänä. Kilpailutoimikunnan on tutkittava jokainen ilmoitus sekä ratkaistava
niiden hyväksyminen tai hylkääminen.

5 § Kilpailun osanottomaksun vahvistaa Suomen Golfliitto ja maksu on suoritettava ennen

kilpailun alkua. Joukkue, joka on ilmoittautunut, mutta ei saavu kilpailuun määräaikana,
on velvollinen maksamaan kilpailumaksun. Kilpailusta koituvat tulot kuuluvat järjestävälle
seuralle. Liitto jakaa mitalit ensimmäiseksi, toiseksi ja kolmanneksi sijoittuneille.

6 § Ellei vähintään neljä joukkuetta osallistu kilpailuun, se peruutetaan.
7 § Pelipäivien lukumäärän vahvistaa etukäteen liiton hallitus. Liiton kilpailu- ja valmennus-

toimikunta päättää jatkoon pääsevien joukkueiden määrästä viimeisenä kilpailupäivänä
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sekä viimeisen kilpailupäivän pelijärjestyksestä. Kilpailussa noudatetaan golfin sääntöjä ottaen huomioon asianomaisen kentän paikallissäännöt. Tasatuloksen sattuessa
ratkaistaan voittaja välittömästi suoritettavalla Sudden death -uusinnalla. Uusinnassa
kumpikin joukkue nimeää yhden pelaajan, jotka pelaavat lyöntipelinä reikä kerrallaan
voitosta. Muiden sijojen tasatulosten ratkaisumenetelmät kerrotaan vuosittaisessa kilpailutiedotteessa.

8 § Kilpailun joukkuelistat julkistetaan heti ilmoittautumisajan umpeuduttua www.golf.fi

kilpailusivuilla. Alkukarsintaan joutuvien joukkueiden lähtöjärjestys määrätään arvalla
viimeistään kolme päivää ennen ensimmäistä kilpailupäivää ja se julkaistaan välittömästi.

SM arvon lisäksi kunkin sarjan voittanut joukkue saa osallistumismahdollisuuden seurajoukkueiden EM-kilpailuun.

Nuorten, 18-v. ja sitä nuorempien, joukkuemestaruuskilpailun säännöt
1 § Kilpailu Suomen mestaruudesta golfissa seurajoukkueille nuorten sarjassa on avoin
Suomen Golfliiton jäsenseuroille. Joukkuetta saa edustaa vain amatööripelaajat.

2 § Suomen Golfliiton hallitus määrää kilpailun ajan ja paikan sekä pelimuodon. Seura, jonka
kentällä kilpailu järjestetään, laatii asianmukaisen kilpailukutsun ja saattaa sen seurojen
tiedoksi vähintään kuukausi ennen kilpailun alkua.

3 § Kilpailun järjestämisestä ja johtamisesta huolehtii vähintään kolmen hengen kilpailutoimi-

kunta, jonka jäsenistä yhden valitsee järjestävä seura, yhden nimeää Suomen Golfliitto
sekä yhtenä jäsenenä toimii liiton nimeämä kilpailun päätuomari. Mahdollisista muista
kilpailutoimikunnan jäsenistä päättävät Golfliitto ja seura yhdessä. Kilpailutoimikunta on
nimettävä vähintään kuukausi ennen kilpailun alkua. Toimikunnan puheenjohtajana ja
kilpailun johtajana toimii Golfliiton nimeämä henkilö.

4 § Osanottoilmoitukset kilpailuun on tehtävä www.golf.fi kilpailusivuilta löytyvän ilmoittautumisosion kautta tai kilpailukutsussa määritetyllä muulla ilmoittautumistavalla. Kilpailuun
ilmoittautumisten on oltava tehtynä ilmoitettuun aikarajaan mennessä. Seura on itse
vastuussa ilmoittautumisestaan. Joukkueiden lopullinen nimeäminen tapahtuu kilpailua
edeltävänä päivänä. Kilpailutoimikunnan on tutkittava jokainen ilmoitus sekä ratkaistava
niiden hyväksyminen tai hylkääminen.

5 § Kilpailun osanottomaksun vahvistaa Suomen Golfliitto ja maksu on suoritettava ennen

kilpailun alkua. Joukkue, joka on ilmoittautunut, mutta ei saavu kilpailuun määräaikana,
on velvollinen maksamaan kilpailumaksun. Kilpailusta koituvat tulot kuuluvat järjestävälle
seuralle. Liitto jakaa mitalit ensimmäiseksi, toiseksi ja kolmanneksi sijoittuneille.
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6 § Ellei vähintään neljä joukkuetta osallistu kilpailuun, se peruutetaan.
7 § Pelipäivien lukumäärän vahvistaa etukäteen liiton hallitus. Liiton kilpailu- ja valmennus-

toimikunta päättää jatkoon pääsevien joukkueiden määrästä viimeisenä kilpailupäivänä
sekä viimeisen kilpailupäivän pelijärjestyksestä. Kilpailussa noudatetaan golfin sääntöjä
ottaen huomioon asianomaisen kentän paikallissäännöt.

8 § Kilpailun joukkuelistat julkistetaan heti ilmoittautumisajan umpeuduttua www.golf.fi

kilpailusivuilla. Alkukarsintaan joutuvien joukkueiden lähtöjärjestys määrätään arvalla
viimeistään kolme päivää ennen ensimmäistä kilpailupäivää ja se julkaistaan välittömästi.
Ylimääräiset joukkueet sijoitetaan jonotuslistalle, joka on myös nähtävillä www.golf.fi
kilpailusivuilla.
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1

Suurkilpailukentälle asetettavia
vaatimuksia

18-reikäinen kentän kokonaispituus valkoisilta lyöntipaikoilta tulee olla vähintään 6 000 tai
course rating vähintään 70. Kentällä tulee olla range ja harjoitusviheriöt. Viheriöiden pinta-ala
pitää olla vähintään 350 m2 ja esiviheriöt pitää olla hoidetut. Lisäksi viheriöiden tulee olla
tasalaatuisia ja nurmipeitteeltään hyviä. Avauslyöntipaikaikkojen tulee olla nurmipeitteisiä ja
mitatut sekä selvästi merkityt mittapisteet tulee löytyä kultakin lyöntipaikalta.

1.1 Yleistä
Kenttätoimikunnan vastuualueeseen kuuluu kentän peli- ja kilpailukunnosta huolehtiminen.
Näiden ohjeiden tarkoituksena on auttaa järjestävää seuraa laittamaan kenttä peli- ja kilpailukuntoon ja tasoittaa kenttien välisiä eroja. Hyväkuntoinen kenttä tukee pelaajaa hänen
pyrkiessään hyviin pelisuorituksiin. Suurkilpailut ovat haaste kentän kilpailukunnolle. Suurkil
pailuja ovat EM-, PM-, SM- sekä Suomen PGA:n kilpailut. Näissä on kentän kunto pelaajien,
julkisen sanan ja katsojien huomion kohteena. Pohjoisissa oloissa on huomioitava se, mihin
aikaan kaudesta kenttä on mahdollista saada parhaaseen kuntoonsa.

1.2 Kentän ennakkotarkastus suurkilpailua varten
Ennen suurkilpailuja kilpailuorganisaation edustaja tarkastaa kentän; esimerkiksi ennen
SM-kilpailuja Golfliiton edustaja tekee ennakkotarkastuksen. Tarvittaessa tarkastus tehdään
vuotta ennen kilpailua. Ennakkotarkastuksen perusteella määritellään peruskorjaus- ja/tai
muutostarve. Tarkastus koskee kentän mittoja ja vaikeusastetta, hoitotasoa, turvallisuutta
ja kulkureittejä sekä alueen laajuutta: lisätilan tarvetta pysäköintiin, teltoille ja muille rakennelmille on kilpailujen yhteydessä. Kilpailun taso määrää, millainen rakenne ja hoito kentällä
tarvitaan, mm leikkuukorkeuksista ja viheriöiden nopeuksista on suosituksia ja määräyksiä.
Edellytetty vaikeustaso voidaan useimmiten saavuttaa muuttamalla kentän leikkuukuvioita ja
-korkeuksia.

1.3 Peruskorjausten ajoitus
Kentän pituuden ja rakenteiden on oltava kunnossa jo kisaa edeltävänä vuonna. Isoja
korjaushankkeita ei voi ajoittaa kilpailuvuodelle (esimerkiksi viheriöiden ja lyöntipaikkojen,
kastelu- ja kuivatusjärjestelmien peruskorjaukset, avojohtojen siirtoja, puuistutukset ja bunkkerinluiskien nurmetus). Muita aikaa vaativia valmisteluja ovat konekannan pitäminen varmatoimisena, työntekijöiden ammattitaidon ja pysyvyyden varmistaminen ja hoitotason nosto
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vastaamaan vaatimuksia.
Viimeistään kisaa edeltävänä vuonna määritetään lopullisesti esteiden sijainti ja muoto.
Vesiesteet ruopataan ja ojat perataan edellisvuonna, jotta jäljet ehditään nurmettaa. Pihaalueiden pintojen ja istutusten kunnostus tehdään myös noin vuosi ennen kilpailuajankohtaa.
Huoltoteiden ja kulkureittien kunnostus sekä reuna-alueiden pintojen korjaukset tehdään
ajoissa. Voidaan tarvita karheikkojen täydennyskylvöjä sekä bunkkerihiekan vaihtoja ja
voimakkaita kattauksia pintojen tasoittamiseksi. Harjoitusalueet kunnostetaan vastaamaan
kentän olosuhteita. Kenttä mitataan ja väyläoppaaseen tehdään tarvittavat muutokset.

1.4 Kentän hoito kilpailuvuonna
Leikkuukuviot
Kentän leikkuukuviot suunnitellaan ennakkotarkastuksen yhteydessä. Leikkuukuvioilla
jäsennetään kenttää. Kuviot suunnitellaan siten, että kentän eri osat ja maaston muodot
nivoutuvat toisiinsa.
Leikattavien alueiden muotoilut ja leikkuukorkeudet suunnitellaan kenttäkohtaisesti kenttätyypin, kentän luonteen ja pelin vaatimusten mukaan. Niillä joko helpotetaan tai vaikeutetaan
kenttää sekä korostetaan kentän ominaispiirteitä. Alueiden koot ja muotoilut vaihtelevat
paljon kentittäin, ja leikattavien alueiden rajoja voidaan muuttaa pelillisistä syistä. Intensiivisesti
hoidettavat pelialueet pidetään sen kokoisina kuin pelillisesti tai visuaalisesti on tarpeen.
Kenttäkohtaisesti päätetään esim. leikataanko esikarheikot; onko greeneillä erillinen kaulus,
leikataanko esiviheriöt ja lähestymisalueet alemmaksi kuin väylät. Erillisiä esikarheikko- ja
esiviheriöalueita ei tarvitse olla; esiviheriöt ja lähestymisalueet voidaan leikata väyläkorkeuteen. Tiivistymisen ja kulumisen välttämiseksi viheriön edusta pyritään leikkaamaan esiviheriöleikkurilla tai muulla kevyellä leikkurilla. Leikkuukorkeus voi silti olla sama kuin väylillä.
Hoitosuunnitelma tehdään viikkoaikatauluna, johon merkitään kylvöt, ilmastukset, kattaukset, lannoitukset, leikkuukorkeudet ja -taajuudet. Jos jollain alueella on vaatimuksena pitkä,
leikkaamaton heinä, ei aluetta leikata koko kautena ennen kilpailua.
Täydennys- ja paikkauskylvöt, siirtonurmetus sekä kulutukselle alttiiden kohtien ilmastus
ja dressaus sekä tarvittaessa aitaaminen vähentävät kunnostettavaksi merkittäviä alueita.
Rikkakasvien torjunta karheikoista ja väyliltä ajoitetaan kilpailuvuoteen, bunkkerinreunojen
kanttaus tai poltto sekä siimaus aivan kilpailujen edelle.
Kastelujärjestelmän toiminta tarkistetaan ja viat korjataan. Huippuun viritetyt viheriöt eivät
kestä vedenpuutetta.
Rajalinjat raivataan, reuna-alueet siistitään (vesakot, haketus, siimaleikkuu, puiden
harvennus). Rajamerkinnät, etäisyys- ja mittamerkit tarkistetaan ja kunnostetaan.
Viheriöiden nopeuteen vaikuttavat tekijät määritetään ja hoitoa tarkennetaan siten, että
kaikki ovat keskenään tasalaatuisia. Reiänpaikat korjataan erityisen huolellisesti koko kauden
ajan.
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Valmistelut kilpailun ajaksi
Varakoneiden lainaamisesta sovitaan ajoissa ja työvoima perehdytetään niihin. Lisä- ja
varamiehitys varmistetaan ja koulutetaan. Yötyötä ja poikkeuksellisia töitä harjoitellaan;
muistetaan lupien haku työsuojelupiiristä yötyötä varten.
Varataan tilat vapaaehtoistyövoimalle, kentänhoitajille, kentänhoitokoneille sekä kilpailijoiden /jäsenten varusteille kisan ajaksi. Kentälle saatetaan tarvita vartiointi, ja poikkeukselliset työajat edellyttävät majoitus- ja työmatkajärjestelyjä.
Töiden aikataulutus onnistuu parhaiten kenraaliharjoituksen avulla; sellaiseksi sopii jokin
aikaisemmin kaudella järjestettävä kilpailu. Hoitosuunnitelmassa on huomioitava myös rakennelmien pystytys (tulostaulut, teltat, wc:t, lipputangot, tilapäiset katokset).

Välineet ja tarvikkeet
Kentän varusteet ja työkalujen määrä tarkistetaan: liput, kupit, pesurit, tiitaulut, tiimerkit,
mittamerkit, paalut, tulostaulut, aidat, bunkkeriharavat, merkkausvälineet. Varaudutaan
sateeseen ja säänmuutoksiin: kuivaustelat, hiekkasäkit, pumput, lehtipuhaltimet, merkinantolaitteet, kevyet aidat tuodaan saataville. Koneisiin asennetaan tarvittaessa työvalot, ja niihin
tarvitaan myös varaosia, teriä ja varayksiköitä.

Kentänhoito kilpailupäivinä
Kilpailupäivinä työt ajoitetaan siten, että peliä ei häiritä. Ajoituksen toteuttamiseksi voidaan
joutua lisäämään konekantaa ja työntekijöitä kilpailun ajaksi. Lisääntyneet leikkuukerrat ja
hiekkaesteiden lanaukset vaativat työvoimaa, samoin kasteen ja lehtien poisto ennen leikkuita. Terähuoltoa tehdään normaalia enemmän. Mahdollisesti paikataan lyönti- ja putoamisjälkiä kentältä. Kastelua voidaan joutua ohjaamaan käsin. Viheriöillä reiät voidaan maalata
televisiointia varten. Kuivaan aikaan voidaan kulottuneita alueita värjätä. Lipunpaikkojen
merkintään ja reikäkarttojen tekoon on varattava aikaa, samoin harjoitusviheriöiden lipunsiirtoon. Yleisöaitoja siirrellään leikkureiden tieltä ja roska-astioita on tyhjennettävä useammin.

1.5 Viheriöt kilpailukunnossa
Nopeat ja pitävät viheriöt palkitsevat parhaiten taidokkaat lähestymislyönnit ja putit.
Keskipitkillä raudoilla tehty hyvä lyönti pysähtyy ja pysyy oikein hoidetulla viheriöllä. Viheriön
hyvä pysäytyskyky saadaan oikeanlaisella kuitukerroksella. Kerroksen paksuutta ja rakennetta säädellään hoitotöillä.

1.6 Viheriöiden hoito kauden aikana
Paksuja kasvustoja voidaan ohentaa groomauksella tai pystyleikkuulla, ja pintaa tasoittaa kevyillä ilmastuksilla ja hiekoituksilla. Säännöllinen harjaus tihentää kasvustoa, kattauk130
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set tasoittavat pintaa. Pehmeyttä ja pitävyyttä saadaan tarvittaessa kuitua kasvattamalla
ja pystyleikkuuta välttämällä. Kovat viheriönpinnat voidaan pehmentää vesi-ilmastuksella
muutama päivä ennen kisoja. Tätä on kokeiltava aikaisemmin, jotta nähdään, nostaako vesiilmastus maa-ainesta pintaan. Syväilmastus ohuilla piikeillä 5-10 cm syvyyteen pehmentää
myös viheriön pintaa, mutta on tehtävä ajoissa, jotta reiät kasvavat kunnolla umpeen. Syvää
pystyleikkuuta ei pidä tehdä ohutkuituisille viheriöille.
Harjaus hidastaa viheriötä, ja se lopetetaan noin viikkoa ennen ensimmäistä harjoituspäivää. Viheriöiden pitävyyttä voi parantaa kevyellä ilmastuksella (tähtiterät, hajakylvökone
tms) ja ohuella hiekkakattauksella noin viikkoa ennen ensimmäistä harjoituspäivää. Viheriön
maanpinnan rikkominen on ajoitettava niin, että kasvusto umpeutuu hyvissä ajoin ennen
kilpailua. Miedolla nestelannoituksella saadaan tarvittaessa nopeutettua umpeenkasvua.
Vanhat lippureiät on paikattava koko kauden ajan täsmälleen muun pinnan tasoon; pienetkin virheet korostuvat matalissa leikkuukorkeuksissa.

Lannoituksen ajoittaminen kilpailuihin
Viheriöiden ravinnetasapainosta koko kauden ajan on huolehdittava, ja siitä varmistutaan
teettämällä maa- ja kasvustonäytteistä ravinneanalyysejä. Kilpailujen ajaksi pyritään viheriöiden hitaaseen kasvuun. Näin niiden ominaisuudet pysyvät mahdollisimman pitkään
tasapuolisina kaikille kilpailijoille.
Lannoitusohjelmasta riippuen ajoitetaan lannoituskerrat siten, että viheriö on ’laihassa’ kunnossa kilpailujen aikaan. Lievää kasvua tarvitaan kuitenkin, jotta nurmikko kestää kulutusta ja
uusiutuu. Nestemäiset lannoitteet ja hoitoaineet ovat osoittautuneet toimiviksi monipäiväisiin
kilpailuihin valmistauduttaessa sekä niiden aikana. Jos näyttää, että viheriöt nälkiintyvät, voi
kilpailupäivien välissä ruiskuttaa esimerkiksi nestemäistä PK-lannosta, joka samalla parantaa kuivuudensietoa. Merilevällä ja betaiinivalmisteella on myös nurmikon kuivuudensietoa
parantava vaikutus.
Viheriöiden värin parantaminen ennen kilpailua tai kilpailupäivien välissä onnistuu
rautasulfaatilla. Rautakelaatti vaikuttaa väriin hitaammin, ja sitä on käytettävä hyvissä ajoin
ennen kilpailupäiviä.
Kylänurmikka pyrkii kukkimaan, kun sitä stressataan ravinteiden vähyydellä ja kuivuudella.
Vakiintuneen kylänurmikkakasvuston peliominaisuudet säilyvät siitä huolimatta, väri vain heikkenee. Sekalajisilla viheriöillä kylänurmikan kukintojen varret kasvavat nopeasti ja aiheuttavat
epätasaisuutta. Tasainen lannoitus ja normaali kastelu vähentävät kylänurmikan kukkimista,
ja useita päiviä kestävän kilpailun edellä ei välttämättä ole syytä nälkiinnyttää viheriöitä.
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Kastelun ajoittaminen kilpailuihin
Ennen kuin nurmikko leikataan normaalia lyhyemmäksi, on varmistuttava siitä, että
viheriösadettimet toimivat kattavasti. Viheriöiden pidon parantaminen, pehmentäminen,
kastelemalla on epäreilua. Liikakastelu pehmentää viheriön, jolloin se pysäyttää myös huonot
lyönnit eikä palkitse taitavaa pelaajaa. Lisäksi hellesäällä vaikutus muuttuu koko ajan viheriön
kuivuessa. Pitävyys, jos sitä tavoitellaan, on saatava aikaan muilla keinoin.
Helteellä viheriöt joudutaan kastelemaan kevyesti heti viimeisten pelaajaryhmien poistuttua
kentältä/lohkolta. Jos pinta kuivuu liikaa, se ei pysty imemään illan ja yön aikana annettavaa
kasteluvettä. Kostutusaineiden käytöllä voidaan parantaa veden imeytymistä.
Varsinainen kastelu annetaan greenien iltaleikkuun jälkeen, ja hyvissä ajoin ennen aamun
leikkuita, jotta märillä pinnoilla ei liikuttaisi leikkureilla tai jyrillä. Singelileikkurin käyttö mahdollistaa viheriöiden leikkuun kosteammallakin säällä.
Automatiikan aiheuttamat häiriöt esim. ukkosen uhatessa kannattaa eliminoida kilpailupäivinä kytkemällä ohjausjärjestelmä ja pumput irti sähköverkosta.
Esimerkki viheriöiden hoidosta
Viikot ennen
kilpailua

Hoitotyöt

5

Viimeinen typpilannoitus rakeisella lannoitteella

4

Pystyleikkaus ja hiekkakattaus

3

Ilmastus, nestelannoitus

2

Pystyleikkaus ja hiekkakattaus, nestelannoitus

1

Tarpeen vaatiessa kevyt hiekkakattaus,
leikkaus ristikkäisiin suuntiin.
Nestelannoitus, värin parantaminen rautasulfaatilla tai -kelaatilla

0

Kilpailu, nestelannoitus PK-lannoitteella, rautaruiskutus

Hoito-ohjeita sovelletaan kenttäkohtaisesti; voidaan tehdä esimerkiksi pystyleikkuu kilpailuviikon alussa, vesi-ilmastus pari päivää ennen kilpailua, nestelannoituksia ja rautaruiskutuksia
kilpailuviikon aikana sekä leikkuutekniikan muutoksia kilpailun aikana. Ennen kilpailuja ei pidä
tehdä mitään hoitotöitä, joiden vaikutuksesta ei olla jo aiemmin saatu kokemusta.
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1.7 Kentän hoito kilpailun jälkeen
Viheriöt kastellaan perusteellisesti heti kilpailun jälkeen, jos kastelua on niukennettu pintojen kovuuden lisäämiseksi. Kilpailun jälkeen viheriöillä pidetään yksi tai kaksi lepopäivää
leikkuista. Ilmastuksia jatketaan: jos viheriöt on jyrätty useana päivänä, on pintailmastusta
lisättävä. Lannoitus saatetaan tasapainoon, sadetus normaaliksi ja leikkuukorkeus nostetaan
tavanomaiseksi.

1.8 Viheriöiden nopeus

Hoitotöiden vaikutus viheriöiden nopeuteen on suuri: pelkkä leikkuukorkeuden lasku ei välttämättä tuota toivottua tulosta. Leikkuukorkeus ja typpitaso ovat määrääviä tekijöitä, mutta
myös esimerkiksi leikkuukertojen määrä sekä terien kunto näkyvät greenien nopeudessa.
Viheriön nopeuteen vaikuttavia tekijöitä:
- vuodenaika - kasvunopeus, tiheys, leikkuukorkeus, kukinta
- heinälaji - kuinka matalaa leikkuuta sietää, kasvutapa
- kasvuston tasalaatuisuus - eri lajit vierekkäin; pomppuisia
- leikkuuajankohta; kauanko kulunut edellisestä leikkuusta
- kuitukerroksen kosteustila leikkuun aikana
- kuiva/kostea pinta
- milloin hiekoitettu, millaisella materiaalilla
- harjaus
- jyräys
- leikkuukertojen määrä
- leikkurityyppi
- terien terävyys, kelojen pyörimisnopeus, leikkuukelan lehtien määrä
- vastaterän kulman säätö
- leikkuukorkeuden muutosajankohta
- ravinnetila - kasvunopeus
- lannoitustapa
- kulutus / heinälaji
- leikkuukorkeus

Nopeuden mittaaminen
Viheriön nopeus mitataan Stimpmeterillä. Mittaus tehdään aina tasaisella viheriön osalla.
Kiskolla vieritetään peräkkäin kolme palloa, kukin yksitellen. Pallojen on pysähdyttävä
enintään 8 tuuman (20,32 cm) etäisyydelle toisistaan. Pallojen vierimä matka mitataan, ja
sama paikka mitataan myös toiseen suuntaan, kohtisuoraan ristikkäin edellisen mittauslinjan
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kanssa. Vierimismatkojen keskiarvo kuvaa viheriön nopeutta. Liiton kilpailuissa tavoitteena
on vähintään nopeus 255 cm. Suomessa on hyvissä olosuhteissa saavutettu huomattavasti
yli 300 cm nopeuksia. Kilpailukentän viheriöt ovat nopeat, kun Stimpmeter-lukema on 3,20
m tai enemmän. Suurin osa pelaajista havaitsee eron, kun Stimpmeter-lukema muuttuu n.
15 senttimetriä.
• Harjoitusviheriöiden nopeuden on oltava sama kuin muiden viheriöiden.
• Pinnanmuodoista ja säästä riippuen viheriöt voivat olla myös liian nopeat
• Tärkeintä on että viheriöt ovat keskenään ominaisuuksiltaan samanlaiset

VIHERIÖN NOPEUS = PALLON VIERIMÄ MATKA
United States Golf Associationin standardi.
Nopeus
Nopea

Normaali kenttä

Kilpailukenttä

metriä

jalkaa

metriä

jalkaa

2,6

8,5

3,2

10,5

Nopeahko

2,3

7,5

2,9

9,5

Keskinopea

2,0

6,5

2,6

8,5

Tahmea

1,7

5,5

2,3

7,5

Hidas

1,4

4,5

2,0

6,5
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Jyrääminen kilpailupäivinä
Leikkuukertojen määrää sekä jyräyksiä voidaan käyttää vierintänopeuden säätelyssä.
Toimintatapoja on kokeiltava kauden aikana: millainen ero syntyy, jos esim.
leikataan viheriö illalla kertaalleen, aamulla kahteen kertaan ja jyrätään
leikataan illalla kerran, aamulla kerran ja jyrätään
leikataan aamulla kerran ja jyrätään
leikataan aamulla, jyrätään ja leikataan uudelleen
Kertajyrääminen riittää: toinen jyräämiskerta ei enää nopeuta viheriötä merkittävästi. Kaikki
viheriöt on joka tapauksessa jyrättävä, vaikka joitakin ei lainkaan leikattaisi. Jyrääminen
muuttaa pintaa eri tavalla kuin leikkuu. Vierintänopeuden tasaaminen kaikkien viheriöiden
välillä voi vaatia sen, että hitaimmat viheriöt leikataan illalla kertaalleen, aamulla kahdesti ja
jyrätään, kun taas nopeimmille voi riittää pelkkä jyrääminen aamulla.

1.9 Lipunpaikat
Perusperiaate reiän sijoittamisessa on hyvän lyönnin palkitseminen ja huonon lyönnin
rankaiseminen. Paikan valinnassa huomioidaan viheriön muoto ja se, miten väylä on alunperin
suunniteltu pelattavaksi. Tarvittavan lyönnin pituus viheriölle arvioidaan, huomioiden kilpailupäivän sää - sateen ja tuulen vaikutus ja viheriön pitävyys. Jos viheriötä joudutaan lähesty
mään puumailalla tai pitkällä raudalla, sijoitetaan reikä kauemmaksi reunasta kuin wedgellä
lähestyttäessä. Reikä sijoitetaan siten, että pelaajalle jää riittävästi tilaa viheriön reunasta.
Reikä sijoitetaan yleensä vähintään neljän metrin etäisyydelle viheriön reunasta. Jos
hiekkaeste tai vesieste on viheriön reunassa tai viheriö viettää voimakkaasti poispäin, sijoitetaan reikä kauemmaksi reunasta. Tämä on tärkeää, jos viheriötä joudutaan lähestymään
wedgeä suuremmalla mailalla. Hyvä lyönti, joka ei osu viheriölle, pitäisi voida paikata reiän
sijoittamisella. Pelaajan on lyöntiä suunnitellessaan otettava huomioon epäonnistumisen
mahdollisuus.
Sadepäivinä reiät on sijoitettava siten, että vettä ei keräänny reiän ympärille. Pinnan pitäisi
olla lähellä vaakatasoa 60-100 cm säteellä reiästä. Lippua ei saa sijoittaa kolmea metriä
lähemmäksi viheriön hyvin kaltevaa osaa tai vanhaa reiän kohtaa. Jos reikä joudutaan viheriön pinnamuodon vuoksi laittamaan kaltevaan osaan, on kuppi asetettava pystysuoraan
eikä rinteen suuntaisesti. Pelattaessa palloa reiän yläpuolelta on se kyettävä pysäyttämään
lähelle reikää.
Reikää ei saa sijoittaa lähelle vanhaa reikää, jossa ruoho ei ole toipunut kulutuksesta. Sitä
ei pidä sijoittaa myöskään huonokasvuiselle tai kasvultaan poikkeavalle viheriön osalle.
Reiät sijoitetaan viheriölle tasapainoisesti käyttämällä yhtä useasti viheriön keskustaa,
viheriön oikeaa ja vasenta reunaa sekä viheriön etu- ja takaosaa. Reikiä ei saa sijoittaa
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suosimaan draw- tai fadelyöntejä. Useita päiviä kestävässä kilpailussa kentän vaikeusasteen
on oltava sama joka päivä. Päivittäinen tasapaino saavutetaan sijoittamalla liput kuudella
viheriöllä helppoon paikkaan, kuudella viheriöllä keskivaikeaan ja kuudella viheriöllä vaikeaan
paikkaan.
Harjoituspäivinä reiät sijoitetaan paikkoihin, joita kilpailussa ei käytetä. Näin viheriötä haittaava kuluminen vältetään. Alkukierrosten reiät sijoitetaan siten, että loppukierrosten reiänpaikat eivät kärsi pelaajien liikkumisesta viheriöllä. Ensimmäisenä kilpailupäivänä reikien on
oltava lähellä luonnollisia kulkureittejä. Toisena päivänä reiät sijoitetaan siten, että pelaajat
liikkuvat reiälle ensimmäisen päivän kulkureittejä pitkin. Tämä jättää kahdelle viimeiselle
päivälle viheriön toisen puolen käytettäväksi.

Reikä
Reiän tekemisessä on otettava huomioon sääntöjen vaatimukset:
reikä kairataan aina pystysuoraan
reiän läpimitta on 108 mm
reiän syvyys vähintään 100 mm
reiän hylsyn ulkohalkaisija saa olla korkeintaan 108 mm
reiän hylsyn yläreuna pitää upottaa vähintään 25 mm viheriön pinnan alapuolelle
Jalkalevyn käyttäminen tiivistää maan reiän ympärillä ja estää reunojen kohoamisen. Hylsy on
asetettava hylsyn asettimella. Reiän reunasta leikataan sisälle päin kasvavat versot saksilla.
Televisioitavilla viheriöillä voidaan reiän sisäreuna maalata valkoiseksi. Lopuksi varmistetaan
ettei reiän reuna jää koholle.

Lipunsiirrossa tarvittavia välineitä: Kaksi erityyppistä reikäkairaa ja jalkalevy, ämpärissä kupin
nostin ja asetin.
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Reikäkartta
Viheriökuviin perustuva reikäkartta ei aina anna pelaajalle riittävää tarkkaa tietoa reiänpaikasta. Golfliitto suosittelee oheista kansainvälisen käytännön mukaista reikäkarttaa, josta
yhtenä esimerkkinä on Finnish Golf Tourin lippukartta. Tarvittaessa viheriön etureunan mittapiste voidaan merkitä maalatulla T-merkillä suuruudeltaan 15-20 cm.
SUNNUNTAI
FINNISH GOLF TOUR
SM Reikäpeli 11.-13.8.2004
Pin positions (m) - 3rd round
Hole

Front

Side

Depth

Hole

Front

1
2

Side

Depth

8

C

30

10

9

4R

26

11

17

6L

27

16

5R

29

3

8

4L

17

12

4

5

C

22

13

16

4L

30

8

6R

16

5

22

8R

31

14

31

C

36

6

9

3R

7

19

5L

16

15

18

3R

30

36

16

12

5L

29

8

34

6R

40

17

10

C

20

9

11

4L

40

18

42

C

50

R -right , C - center, L - left

1.10 Tiimerkkien siirto
Lyöntipaikan on oltava ruohopeitteinen ja pinnaltaan tasainen. Lyöntipaikoilla on oltava
mittapiste - laatta tai tanko -, joka kertoo kohdan josta väylän pituus on mitattu. Mittapiste
on tasoitusmääräysten mukaan oltava tiin molemmilla puolilla. Tuloskortin väyläpituudet ovat
samat kuin mittapisteen pituudet. Golfin säännöissä ”Tiiauspaikka on lyöntipaikan alue, jolta
lyödään pelattavan reiän aloituslyönti. Se on suorakulmainen ja kahden mailanmitan pituinen
alue, jonka etu- ja sivurajat on merkitty kahdella tiimerkillä.” Merkkien ulkoreuna muodostaa
tiiauspaikan ulkorajan. Määritelmän mukaisesti tiimerkkien on oltava vähintään kahden
mailanmitan päässä tiin takareunasta.
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Merkkien sijoittelulla voidaan säädellä väylän pituutta, ja niiden sijainti tasanteella suhteutetaan tavallisesti lipun etäisyyteen viheriön etureunasta: jos lippu on takana, tiimerkit ovat
edessä. Tiimerkkien sijoittelussa on otettava tuuliolosuhteet huomioon, jos reiän luonne vaatii
aloituslyönnissä erityistä pituutta. Tasoitusmääräysten mukaan tiimerkkien sijoittelulla ei saa
muuttaa kentän pituutta 100 m enempää. Tiimerkkejä ei saa sijoittaa yli 10 metrin päähän
mittamerkistä.
Takatiiden hyvä kilpailukunto on varmistettava, tarvittaessa ne suljetaan kunnostusta
varten. Harjoituspäivinä tiimerkit voidaan pitää aivan takana, jotta pelaajat saavat tuntuman
kentän täyteen pituuteen. Lyöntipaikat leikataan joka kilpailupäivä. Tiialueen syvyys on kaksi
mailanmittaa. Jos joudutaan käyttämään lyöntialustaa, on pelaajille varattava mahdollisuus
tähän sääntöjen määräämään lyöntialueeseen.

Tasapainoinen tiimerkkien sijoittelu
Kaaviokuva lyöntipaikasta, jonka mittapiste on keskellä.
Lyöntipaikan takaosa

C

B

Mittapiste

A

Lyöntipaikan etuosa

A

B

C

a. Normaalit olosuhteet
Parittomilla rei’illä tiimerkit sijoitetaan mittapisteen etupuolelle joko A-, B- tai C-alueelle.
Parillisilla rei’illä merkit sijoitetaan mittapisteen taakse niin, että käytettävien alueiden kirjaimet
vastaavat toisiaan merkkien asettelussa (A = A, B = B ja C = C). Seuraavalla kerralla tiimerkkiä sijoitettaessa vaihdetaan parittomat tiimerkit mittapisteen taakse ja parilliset vastaavasti
eteen.
Tiimerkkejä vuorotellaan mittapisteen etu tai takapuolella aina kuitenkin siten, että käytetään
sijoittelussa samaa kirjainyhdistelmää (A = A, B = B ja C = C).
b. Poikkeukselliset olosuhteet
Hyvin kuivissa olosuhteissa käytetään tiin takaosaa. Kun kenttä märkyyden vuoksi menettää
pallon vierintää, sijoitetaan tiimerkit tiiauspaikan etuosaan.
Kun kenttä on kova ja pallo vierii hyvin sijoitetaan mittapisteen etupuolelle asennettavat
merkit alueelle A ja mittapisteen taakse asennettavat merkit alueelle C.
Vastaavasti hyvin märän kentän tiimerkit sijoitetaan mittapisteen etupuolella alueelle C ja
mittapisteen takana alueelle A.
Äärimmäisen poikkeuksellisissa olosuhteissa voidaan käyttää yksinomaan joko tiin takaosaa tai tiin etuosaa, riippuen siitä, mikä on tarpeen kentän normaalin pelipituuden saavuttamiseksi.
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1.11 Väylä kilpailukunnossa
Väylien hoidossa on tavoitteena tiheä pallon hyvin kantava ruohopeite. Tiheä kasvusto
varmistetaan säännöllisillä nurmikon uudistumista tukevilla hoitotöillä: pystyleikkuut, harjaukset, täydennyskylvöt, kattaukset.
Suurkilpailuja varten väylien leikkuualuetta voidaan kaventaa ja lyhentää, ja par 3-väylillä
väyläalueet muuttaa esikarheikoiksi. Nämä muutokset tehdään muutama viikkoa ennen kilpailua.
Par 4- ja 5-väylillä suositeltava aloituslyöntien alastuloalueen leveys on 30-40 m, eli noin
210-240 metrin päässä tiistä. Jatkolyönnin alastuloalueella - noin 205-220 metrin päässä
- väylän leveyden tulisi olla 30-35 m.
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Lannoitus ajoitetaan siten, että kilpailupäivinä kasvu on hillittyä, jolloin sadepäivinä ei ole
riskiä leikkuujätekasojen muodostumiselle. Leikkuukorkeuden alentaminen on aloitettava
muutamia viikkoja ennen kilpailua, koska äkillinen leikkuukorkeuden alentaminen tuo kentälle
liikaa leikkuujätettä. Kilpailuviikolla väyliä kastellaan vain sen verran, että nurmikon nestejännitys säilyy. Kilpailupäivinä väylät leikataan kilpailun jälkeen. Ennen kilpailua ja kierrosten
välissä kapeille alastuloalueille saatetaan tarvita lyöntijälkien paikkausta hiekka-siemenseoksella. Samalla painetaan irronneet turpeet takaisin paikalleen.

1.12 Karheikko
Karheikot leikataan ennakkotarkastuksen perusteella tehdyn suunnitelman mukaisesti.
Esikarheikot leikataan kasvun mukaan 1-2 päivän välein, iltaisin. Pelisuunnassa olevista
metsäsaarekkeista aluskasvillisuus leikataan siimaleikkurilla.

1.13 Harjoituskenttä - range
Rangen lyöntipaikan leikkuukorkeuden tulisi vastata väylien leikkuukorkeutta.

1.14 Leikkuukorkeudet kilpailukunnossa
Leikkuukorkeuksissa on huomioitava lajikkeen ominaisuudet. Viheriöillä on tärkeää saavuttaa tavoiteltu nopeus. Alla esimerkki eräistä leikkuukorkeuksista ja leveyksistä.
Alue

Leikkuukorkeus

Leikkuuleveys

Viheriö

3,5 - 4,5 mm (2-3,5 mm)

Esiviheriö, kaulus

6-10 mm (5-8 mm)

Viheriön edusta

6-10 mm (5-8 mm)

2-10 m ennen viheriötä

Väylä

12-15 mm (10-13 mm)

30-40 m

Tii

6-15 mm (5- 12 mm)

Esikarheikko

40-50 mm (25-50 mm)

1,5-3 m

Karheikko

50-100 mm

leikkaamattoman alueen rajaan

1.15 Hiekkaesteet kilpailukunnossa
Löysän hiekan määrä ei saisi ylittää 5 cm hiekkaesteessä. Hiekan lisääminen on tehtävä
kolme kuukautta ennen kilpailua, jotta hiekka ehtii tiivistyä. Vastalaitettu hiekka voi aiheuttaa
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pallon uppoamisen hiekkaan. Löysää hiekkaa voidaan tiivistää täryttimellä.
Hiekkaesteiden reunat rajataan tarkasti, jolloin vältytään sääntöongelmilta. Viheriöbunkkereiden
viheriönpuoleinen reuna on muotoiltava siten, että se estää puttaamisen bunkkerista.
Hiekkaesteissä olevat rikkaruohot poistetaan. Kaikissa hiekkaesteissä on oltava pinnan
tasoittamiseen soveltuva harava. Bunkkerin reunoista on ruoho leikattava mahdollisimman
lyhyeksi.

1.16 Kaste ja lehdet
Kaste ja lehdet poistetaan viheriöiltä ennen ensimmäistä lähtöä. Kasteen ja lehtien poistoon riittää myös viheriöiden leikkaaminen. Lehdet lakaistaan tai poistetaan puhaltimella.
Kaste poistetaan lasikuituvavalla tai telalla.

1.17 Varautuminen sateeseen
Paikallisia säätiedotuksia on seurattava ennen kilpailua ja kilpailun aikana. Sateisina päivinä
lipunpaikat sijoitetaan viheriöiden korkeampiin osiin. On sovittava merkinantomenettelystä,
jolla peli sateen sattuessa keskeytetään ja aloitetaan (sireeni, toimitsijat). Ukkosen uhatessa
peli keskeytetään. Veden poistoon viheriöiltä varataan kumilastoja tai -teloja sekä työvoimaa.
Rankkasateiden jäljiltä on varauduttava hiekkaesteiden tyhjentämiseen vedestä.
Sateen pehmittämällä kentällä on kulkureittejä viheriön lähellä ohjattava köysin kentän
vaurioitumisen estämiseksi.

Paikallissäännöt ja kentän merkinnät
Kilpailussa on käytettävä Golfliiton mallisääntöjä. Kentän merkintöjen on oltava liiton suositusten mukaiset. Selkeillä ja näkyvillä merkinnöillä nopeutetaan kilpailun kulkua ja pelaajille ei
tule epäselvyyksiä kentän rajoista ja sovellettavista säännöistä

Ulkorajat
Kentän ulkorajat on merkittävä siten ettei pelaajilla ole erehtymisen mahdollisuutta.
Epämääräiset rajalinjat on merkittävä valkoisella maalilla. Merkinnät on mainittava myös paikallissäännöissä. Ulkorajat merkitään valkoisilla paaluilla. Paalujen suositeltava välimatka on
10 m. Paalujen on oltava selvästi havaittavissa myös lyöntimatkan päästä. Jos ulkorajana on
aita, sen tolpat merkitään valkoisella maalilla. Rajalinjalla ei saa olla puita tai pensaita.
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Vesiesteet
Kaikki vesiesteet on merkittävä selkeästi. Peliin vaikuttavat vesiesteet leikataan vesiesteen
rajaan saakka. Pusikot ja heinikot on syytä leikata rajalinjalta. Vesiestemerkinnät laitetaan
siten, että pelaajalla on kohtuullinen lyöntiasento sivuvesiesteestä pudottamisen jälkeen.
Viettävillä rinteillä merkinnät on vietävä riittävän kauas vedestä, jotta pelaaja ei joudu seisomaan vedessä pallon vierittyä lähelle vesiesteen rajaa.

Kunnostettava alue
Kunnostettava alue on sellainen, jota palautetaan alkuperäiseen kuntoonsa. Kunnostettavan
alueen merkinnässä on ratkaisevaa sen vaikutus peliin. Normaali kentän kuluminen ei edellytä kunnostettavan alueen merkintöjä. Vain hyvin huonot alueet väylillä pallon alastuloalueilla
ja lähellä viheriötä on syytä merkitä kunnostettavaksi alueeksi joko yhtenäisellä valkoisella
maalilla tai sinisillä paaluilla. Koko kentällä on käytettävä yhtäläisiä periaatteita merkintöjä
tehtäessä.
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OSA 1. JOHDANTO
1. Lähtökohta; EGA-tasoitusjärjestelmän tarkoitus;
kansallisten liittojen velvoitteet
1.1 Lähtökohta
EGA-tasoitusjärjestelmä perustuu siihen oletukseen, että jokainen pelaaja yrittää aina

saavuttaa parhaan mahdollisen tuloksen jokaisella reiällä pelaamallaan kierroksella, ja että
pelaaja jättää mahdollisimman monta tasoitustulosta kalenterivuoden aikana.

Jotta golfin tasoituksien valvonta Euroopassa olisi mahdollista, tätä tasoitusjärjestelmää
voidaan soveltaa vain kansallisen liiton jäsenseuran jäseniin.

1.2 EGA-tasoitusjärjestelmän tarkoitus
EGA-tasoitusjärjestelmän tarkoituksena on, että

mahdollisimman moni pelaaja, mies ja nainen, voi ottaa käyttöön tasoituksen,
koko Euroopassa on tasapuolinen ja yhtenäinen tasoituskäytäntö,
saada aikaan oikeudenmukaiset tasoitukset, jotka vastaavat pelaajan tuloksentekokykyä, ja
joka tekee mahdolliseksi taidoiltaan eritasoisten pelaajien kilpailemisen yhtäläisin perustein,
tasoitusryhmien 2 - 5 pelaajien tasoituksessa sallitaan huomioitavan myös muita tuloksia
kuin tasoituskelpoisten kilpailujen,
yhden tai useamman sellaisen huonon reikätuloksen vaikutus tasoitukseen voidaan jättää
huomiotta, joka ei aidosti kuvasta pelaajan pelitaitoa,
EGA-tarkkatasoitus on sovellettavissa eri kentillä, ja myös saman kentän eri aloituslyöntipaikoilla,
mahdollistetaan EGA-pelitasoitus, joka ottaa huomioon pelattavan kentän suhteellisen
vaikeuden (Course Rating and Slope Rating), sen hallinnointi on mahdollisimman yksinkertaista.

1.3 Kansallisen liiton vastuu ja toimivalta
Euroopan Golfliitto (European Golf Association EGA) käyttää ylintä toimivaltaa EGAtasoitusjärjestelmää koskevissa asioissa Euroopassa. Kansallisen liiton on saatava
EGA:lta kirjallinen EGA-tasoitusjärjestelmän käyttölupa, ja EGA-tasoitusten vilpittömyys on
varmistettava.

EGA-tasoituksien määräämisessä kansallisen liiton ja jäsenseuran toimintaperiaatteiden
pitää olla yhdenmukaiset sekä EGA-tasoitusjärjestelmän että R&A:n hyväksymien golfsääntöjen perusperiaatteiden ja määräysten kanssa. Jotta EGA-tasoitusjärjestelmän sov-
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eltamisessa saavutetaan yhdenmukaisuus, kansallinen liitto EI saa muuttaa järjestelmän
määräyksiä.
Kansallisen liiton tai jäsenseuran antamaa tarkkatasoitusta, joka poikkeaa EGAtasoitusjärjestelmästä, ei saa kutsua EGA-tasoitukseksi eikä sitä voida sellaiseksi merkitä
tasoituskorttiin.

EGA voi peruuttaa EGA-tasoitusjärjestelmän käyttöluvan, jos kansallinen liitto ei EGA:n
tulkinnan mukaan toimi tasoitusjärjestelmän velvoitteiden ja määräysten mukaisesti.

Vain kansallisella liitolla on lupa kääntää EGA- tasoitusjärjestelmä englannista omalle
kielelleen. Käännöksen ei tarvitse olla tarkka, ja kansallinen liitto voi käyttää omassa
maassaan yleisesti tunnettuja termejä. Tästä huolimatta järjestelmää pitää kutsua ”EGAtasoitusjärjestelmäksi” ja tasoituksia ”EGA-tasoituksiksi”. Kansallisen liiton pitää toimittaa
käännöksestä kopio EGA:han.

Kansallisen liiton on saatava Course Rating Systemin (katso kohta 3.2) käytölle kirjallinen
lupa USGA:lta.
Termi ”EGA Handicap System” on EGA:n rekisteröimä tuotemerkki. Kansalliset liitot tai
Kansalliset liitot, joilla ei ole toimivaltaa, ja yhdistykset, jotka eivät ole jäsenseuroja sekä
yksittäiset golfarit, jotka eivät ole jäsenseurojen jäseniä, tai jotka eivät ole tasoitusmielessä
rekisteröityneet kansalliseen liittoon, eivät saa käyttää tätä tuotemerkkiä tai mitään osaa
EGA-tasoitusjärjestelmästä lukuun ottamatta EGA-tasoitusjärjestelmän soveltamiseen liittyvien tuotteiden ja palvelujen rajattua tuottamista kansalliselle liitolle tai jäsenseuralle.
(Suomentajan huomautus: Tekstissä on esitetty kunkin kohdan lopussa ne kansalliselle
liitolle (eli Suomessa Suomen Golfliitolle) kuuluvat päätökset, joihin EGA-tasoitusjärjestelmä
velvoittaa.)
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OSA 2. MÄÄRITELMÄT
2. Määritelmät (Definitions)
Tämän EGA-tasoitusjärjestelmä -julkaisun tekstissä esiintyvä määritelmä on kursivoitu.
Määritelmät ovat aakkosjärjestyksessä englanninkielisen termin mukaisesti. USGA:n Course
Rating ja Slope System -määritelmät ovat liitteessä A.
(Suomen Golfliitto on päättänyt, että liitteitä ei suomenneta kokonaisuudessaan, vaan niitä
on käsitelty soveltuvin osin Golfliiton jäsenseuroilleen lähettämissä eri ohjeissa.)

2.1 Jäsenseura (Affiliated Club)
”Jäsenseura” on kansallisen liiton jäsenseura.
2.2 Alueorganisaatio (Area Authority)
Kansallisen liiton nimeämä ja valtuuttama ”alueorganisaatio”, joka toimii liiton puolesta EGAtasoitusjärjestelmän soveltamisessa omalla alueellaan.
(Suomen Golfliitto on päättänyt, että alueorganisaatiolle eli piirijärjestölle ei ole myönnetty tässä tarkoitettua toimivaltaa. Tämän vuoksi suomennoksesta on alueorganisaatioita
koskevat kohdat jätetty pääosin pois.)

2.3 Puskurivyöhyke (Buffer Zone)

”Puskurivyöhyke” on pistebogeytulosten (Stableford - ks. golfsääntö 32-1b) muodostama
alue, jonka sisällä pelaajan EGA-tarkkatasoitus ei muutu.
Pistebogeytulos on pelaajan puskurivyöhykkeellä, kun tulos on oheisen taulukon mukaisella
pelaajan tasoitusryhmää vastaavalla alueella:
Tasoitusryhmä

Puskurivyöhyke (pistebogeytulos)
18-reiän tulos

9-reiän tulos

1

35 – 36

Ei voimassa

2

34 – 36

Ei voimassa

3

33 – 36

35 – 36

4

32 – 36

34 – 36

5

31 – 36

33 – 36
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Huomautus: Puskurivyöhyke 9-reiän tuloksille eroaa 18-reiän puskurivyöhykkeestä, jotta
ne olisivat tasoitusmielessä vertailukelpoisia.

2.4. Kilpailukohtainen Stableford-oikaisujärjestelmä
(Competition Stableford Adjustment CSA)

“Kilpailukohtainen Stableford-oikaisujärjestelmä” on tarkistusmenettely, joka tehdään pelaajan pistebogeytulokseen jokaisen pelatun tasoituskelpoisen kilpailun kierroksen jälkeen
kohdan 20.6 mukaan.
Huomautus 1: CSA lasketaan tasoitusten muutoksia varten liitteen D mukaisesti.
Huomautus 2: EGA suosittelee voimakkaasti, että kansalliset liitot ottavat CSA-järjestelmän
käyttöön 1.1.2007.
(Suomen Golfliitto on päättänyt, ettei toistaiseksi CSA-järjestelmää sovelleta Suomessa.)

2.5 Course rating (Course Rating)
”Course Rating” -luku kuvaa kentän vaikeutta scratch-pelaajalle tavanomaisissa kenttä- ja
sääolosuhteissa. Luku ilmaistaan yhden desimaalin tarkkuudella, ja siihen vaikuttavat kentän
pituus ja muut scratch-pelaajan peliä vaikeuttavat tekijät (ks. osa 3, kohta 3).
Huomautus: Course Rating kuvaa scratch-pelaajien tulosten paremman puoliskon keskiarvoa normaaleissa olosuhteissa.

2.6 Mittapiste (Distance Point)

“Mittapiste” on kiinteä merkki, jonka kohdalta kyseisen reiän pituus on mitattu.
Huomautus 1: Kiinteiden merkkien täsmällinen sijoittaminen on välttämätöntä kentän vaikeuden määrittämiseksi (rating).
Huomautus 2: Jotta tiiauspaikat saataisiin maksimaaliseen käyttöön, pitää etäisyysmerkit,
kuten betonilaatat, merkkipylväät tms., asentaa kunkin tii-alueen keskikohdalle ja lyöntipaikan viereen. Merkissä pitää olla reiän pituus metreinä.

2.7 EGA

“EGA” eli European Golf Association tarkoittaa Euroopan Golfliittoa.

2.8 EGA-tarkkatasoitus (tarkkatasoitus) (EGA Exact Handicap)
”EGA-tarkkatasoitus” on EGA:n tunnus pelaajan pelitaidosta kentällä, joka on vaikeudeltaan
keskimääräinen (slope-arvo 113).
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EGA-tarkkatasoitus lasketaan EGA-tasoitusjärjestelmän mukaisesti yhden desimaalin

tarkkuudella.

Huomautus 1: EGA-tarkkatasoitusta käytetään EGA-pelitasoituksen laskemiseen.
Huomautus 2: Jos pelaajan tarkkatasoitus on 0,0, häntä kutsutaan scratch-pelaajaksi. Alle
0,0 olevia tarkkatasoituksia kutsutaan ”plus”-tasoituksiksi (ks. määritelmä 2.31).
Huomautus 3: EGA-tarkkatasoitus pitäisi hyväksyä tasoituskelpoisiin kilpailuihin osallistumiseksi ainoastaan, jos tasoitus perustuu kalenterivuoden aikana jätettyyn vähintään
neljään (4) tasoitustulokseen (ks. kohta 22 ja 26).

2.9 EGA-tasoitus (EGA Handicap)
”EGA-tasoitus” on tarkkatasoitus, joka on annettu kansallisen liiton määräysvallan alaisuudessa, ja tasoitusta ylläpidetään EGA-tasoitusjärjestelmän periaatteiden mukaisesti.

2.10 EGA-tasoitusjärjestelmä (EGA Handicap System)
“EGA-tasoitusjärjestelmä” on EGA:n menetelmä golftaitojen arvioimiseksi siten, että
pelitaidoltaan erilaiset pelaajat voivat kilpailla yhtäläisin perustein tasoituskilpailussa.

Kaikki viittaukset EGA-tasoitusjärjestelmään kattavat kaikki järjestelmän vaatimukset ja
menettelytavat.
”EGA Handicapping System” on EGA:n rekisteröimä tavaramerkki.

2.11 EGA-pelitasoitus (pelitasoitus) (EGA Playing Handicap)
“EGA-pelitasoitus” on pelaajan saamien tasoituslyöntien määrä siltä tiiltä, jolta pelaaja kyseistä kenttää pelaa (ks. kohta 19).

Pelitasoitus on kokonaisluku (0,5 pyöristetään ylöspäin, -0,5 (”plus” 0,5) pyöristetään ylöspäin nollaksi (scratch) ja -1,5 (”plus” 1,5) tasoitukseen -1 (”plus” 1)).

Huomautus 1: Jos pelaajan pelitasoitus on negatiivinen (ns. ”plus”-pelitasoitus), hän antaa
tasoituslyöntejä kentälle eli bruttotulokseen lisätään lyöntejä alkaen reikäindeksistä 18.
Huomautus 2: Pelitasoitus tarkoittaa golfin säännössä 6-2 mainittua tasoitusta.
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2.12 EGA-pelitasoituksen laskukaava (EGA Playing Handicap Formula)
“EGA-pelitasoituksen laskukaava” muuntaa EGA-tarkkatasoituksen EGA-pelitasoitukseksi:
pelitasoitus = tarkkatasoitus x (Slope Rating / 113) + (Course Rating – Par).
2.13 EGA-pelitasoitustaulukko (pelitasoitustaulukko) (EGA Playing Handicap Table)
“EGA-pelitasoitustaulukko” muuntaa tarkkatasoituksen pelitasoitukseksi kentän tiikohtaisen vaikeusarvioinnin (Slope Rating, Course Rating ja par) perusteella.
2.14 Tarkkatasoitus (ks. ega-tarkkatasoitus) (Exact Handicap)
2.15 Harjoitustulos (Extra Day score (eds)
“Harjoitustulos” on pelaajan pistebogeytulos (Stableford), joka on tehty tasoituskelpoisissa
olosuhteissa tasoitusmääräysten kohdan 18 edellyttämällä tavalla muutoin kuin tasoituskel-

poisessa kilpailussa.
2.16 Alennettutasoitus (Handicap Allowance)
“Alennettutasoitus” on pelaajan tasoituksellisissa kilpailuissa saamien tasoituslyöntien lukumäärä. Se on kilpailutoimikunnan määräämä prosenttiosuus pelitasoituksesta.
Huomautus 1: ”Plus”-pelitasoituksella pelaava antaa tasoituslyöntejä kentälle eli bruttotulokseen lisätään lyöntejä alkaen reikäindeksistä 18.
Huomautus 2: Alennettutasoitus vaihtelee pelimuodosta toiseen. (ks. liite F, F-2)
Huomautus 3: Tasoituskierroksella alennettutasoitus on 100 % pelitasoituksesta (eli pelitasoitusta ei muuteta).
Huomautus 4: Alennettutasoitus tarkoittaa golfin säännössä 6-2 mainittua ”saatujen
lyöntien määrää”.
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2.17 Tasoitusryhmät (handicap categories)
EGA-tarkkatasoitus on ryhmitelty viiteen tasoitusryhmään.
Tasoitusryhmä

EGA-tarkkatasoitus

1

-

4,4

2

4,5

-

11,4

3

11,5

-

18,4

4

18,5

-

26,4

5

26,5

-

36,0

2.18 Tasoitustoimikunta (handicap committee)
Jäsenseura nimeää ”tasoitustoimikunnan” hallinnoimaan EGA-tasoitusjärjestelmää omassa

seurassa.

2.19 Tasoituskelpoisen tuloksen edellytykset (handicap conditions)
”Tasoituskelpoisen tuloksen edellytykset” on välttämätön ehto tasoitustuloksen huomioimiseksi tasoituksen määrittämisessä.

Tasoituskelpoisen tuloksen edellytykset ovat voimassa, jos
pelikierros on pelattu mitatulla kentällä, jonka kokonaispituus 18-reikäisellä kentällä on
vähintään 2750 m, ja 9-reikäisellä kentällä 1375 m,
kansallinen liitto on arvioinut kentän USGA Course Ratingin mukaisesti,
kentän pituus poikkeaa enintään 100 metriä mitatusta kentästä 18-reikäisellä kentällä, tai 50
metriä 9-reikäisellä kentällä (ks. kohta 10),
tiimerkit, jotka määrittelevät tiiauspaikan (golfsäännöt, kohta määritelmät), on asetettu
kohdan 10.4 mukaisesti,
pelikierros on pelattu R&A:n hyväksymien golfsääntöjen mukaisesti,
pelimuoto on joko lyöntipeli, Par tai Stableford (pistebogey) täysin pelitasoituksin, ja
tuloksen on tuloskorttiin kirjannut merkitsijä (ks. määritelmä 2.25).
2.20 Tasoituksesta päättävä taho (handicapping authority)
Jäsenseuran jäsenen ”tasoituksesta päättävä taho” on pelaajan kotiseura, tai kansallinen
liitto, jos tämä on tarkoituksenmukaista.
Pelaajille, jotka eivät ole jäsenseuran jäseniä, voi kansallinen liitto ottaa tasoituksista päättävän tahon roolin, jos kansallinen liitto näin päättää.
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2.21 Ega:n tasoitusasioiden ja kenttäarvioinnin -toimikunta
(handicapping & course rating committee of the ega)
“EGA:n tasoitusasioiden ja kenttäarvioinnin -toimikunta” on EGA:n hallituksen asettama elin,
jonka tehtävänä on EGA-tasoitusjärjestelmän vakiinnuttaminen, ylläpito ja sääntely kansallisia liittoja varten.
2.22 Tasoituslyönti (handicap stroke)

“Tasoituslyönti” on sellainen laskennallinen lyönti, jonka pelaaja saa vähentää bruttotuloksestaan.
Huomautus: Pelaaja joutuu lisäämään tulokseensa lyönnin, jos hänellä on ”plus”-pelitasoitus.

2.23 HCP-indeksi (handicap stroke index)

Tuloskortissa oleva “HCP-indeksi” (ns. reikäindeksi) ilmaisee niiden reikien järjestyksen, joilla
pelaaja saa tai joutuu antamaan tasoituslyöntejä. Jokaisella kentällä pitää olla HCP-indeksi
(golfsääntö 33-4).
Huomautus: ”Plus”-pelitasoituksella pelaava antaa tasoituslyöntejä kentälle eli bruttotulokseen lisätään lyöntejä alkaen reikäindeksistä 18.

2.24 Kotiseura (home club)
Pelaajan “kotiseura” on jäsenseura, jossa pelaaja on jäsenenä.
Huomautus 1: Jos pelaaja on jäsenenä samassa maassa useammassa jäsenseurassa,
hänen on valittava yksi näistä kotiseurakseen.
Huomautus 2: Sellaisissa poikkeustapauksissa, jossa pelaaja asuu eri maissa kolmen tai
useamman kuukauden yhtäjaksoisesti, hänellä voi olla kotiseura kussakin maassa (ks. myös
liite G, Decision 4.3).

2.25 Merkitsijä (marker)
”Merkitsijä” on pelaaja (a) jolla on tai on ollut EGA-tasoitus, (b) jolla on muu kansallisen liiton
hyväksymä tasoitus, tai (c) joku muu tasoitustoimikunnan hyväksymä pelaaja.

2.26 Mitattu kenttä (measured course)
“Mitattu kenttä” on mikä tahansa luokiteltu ja pituusmitattu kenttä, joka on arvioitu kansalli-

sen liiton toimesta kohdan 4 ja liitteen A kohdan 12 vaatimusten mukaisesti.
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2.27 Kansallinen liitto (national association)
“Kansallinen liitto” on EGA:n jäsenliitto, jonka EGA on valtuuttanut puolestaan hallinnoimaan
EGA-tasoitusjärjestelmää omassa maassaan.
(Suomen Golfliitto ry on Suomessa tässä määritelmässä tarkoitettu kansallinen liitto).

2.28 Talvisäännön voimassaoloaika (period for preferred lies)
“Talvisäännön voimassaoloaika” on ajanjakso, jonka kansallinen liitto päättää, ja jonka
aikana tasoituskelpoisen tuloksen edellytykset täyttyvät huolimatta paikallissäännössä
olevan talvisäännön soveltamisesta epäsuotuisten kenttäolosuhteiden vuoksi.

Kansallinen liitto voi päättää talvisäännön voimassaoloajan omassa maassaan vallitsevien
ilmastollisten tai muiden olosuhteiden mukaisesti.

(Suomessa jäsenseurat voivat päättää talvisäännöstä kentän kunnon mukaan. Golfliitto ei
ole määrännyt aikarajaa talvisäännön voimassaoloajalle.)

2.29 Pelitasoitus (ks. EGA-pelitasoitus) (Playing Handicap)
2.30 Pelitasoitustaulukko (ks. EGA-pelitasoitustaulukko)
(Playing Handicap Table)
2.31 “PLUS”-Tasoitus (“Plus” Handicap)
“”Plus”-tasoitus” on mikä tahansa tarkkatasoitus tai pelitasoitus, joka on alle 0,0.
Huomautus 1: Matemaattisesti ”plus”-tasoituksella on negatiivinen arvo vaikkakin sana
”plus” antaa ymmärtää päinvastaista.
Huomautus 2: Pelaajan, jolla on ”plus”-pelitasoitus, tulee lisätä tasoituslyönnit bruttotulokseensa.

2.32 Tasoituskelpoinen kilpailu (Qualifying Competition)
“Tasoituskelpoinen kilpailu” on kilpailu, jossa on vallinnut tasoituskelpoisen tuloksen edellytykset.
Huomautus: Jos kansallinen liitto on ottanut käyttöön kilpailukohtaisen Stablefordoikaisujärjestelmän (CSA), pitää CSA laskea erikseen jokaisen pelatun tasoituskelpoisen
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kilpailun kierroksen jälkeen liitteen D ohjeiden mukaan.
2.33 Tasoituskierros (Qualifying Round)
“Tasoituskierros” on jokainen tasoituskelpoisen kilpailun kierros tai tasoitukseen vaikuttavaan harjoitustulokseen tähtäävä kierros.
Kansallisen liiton harkinnan mukaan myös 9-reiän tulokset voidaan hyväksyä tasoituskierroksiksi (katso kohta 17.2).
(Suomen Golfliitto on päättänyt, että myös 9-reiän tulokset hyväksytään em. tavalla.)

2.34 Tasoitustulos (qualifying score)
“Tasoitustulos” on, vaikka tuloskorttia ei olisi palautettukaan, joko tasoituskelpoisen kilpailun
kierrostulos tai harjoitustulos, joka täyttää kohdan 18 vaatimukset.

Kansallisen liiton harkinnan mukaan myös 9-reiän tulokset voidaan hyväksyä tasoitustuloksiksi (katso kohta 17.2).
(Suomen Golfliitto on päättänyt, että myös 9-reiän tulokset hyväksytään em. tavalla.)

2.35 Scratch-pelaaja (scratch player)
“Scratch-pelaaja” on taitava pelaaja, jonka tarkkatasoitus on 0,0.
2.36 Slope rating

“Slope rating” on määritelty kuvaamaan kentän suhteellista pelivaikeutta pelaajille, jotka eivät
ole scratch-pelaajia, verrattuna Course Rating -käsitteeseen (siis verrattuna kentän pelivaikeuteen scratch-pelaajille).

Slope Rating lasketaan kentän ns. Bogey Rating -arvon ja Course Rating -arvon erosta (ks.
liite A, kohta 13-3f).
Keskimääräisen pelivaikeuden omaavan kentän Slope Rating on 113.

2.37 Tii (Tee)

“Tii” on kunkin reiän alussa oleva pelin aloittamiseen tarkoitettu alue (katso kohta 6).
Huomautus: Liikuteltavien tiimerkkien sijoittamisesta osoittamaan tiiauspaikkaa (golfsääntöjen määritelmä) on kerrottu kohdassa 10.
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2.38 USGA

“USGA” on USA:n Golfliiton (United States Golf Association) rekisteröimä tavaramerkki.

2.39 Talviaika (winter period)
“Talviaika” on kansallisen liiton tai alueellisen organisaation päättämä ajanjakso, jolloin kansallisen liiton tai alueellisen organisaation hallinnoimassa maassa tai alueella tehtyjä tuloksia
ei hyväksytä tasoituskelpoisiksi.

(Suomen Golfliitto ei ole päättänyt erityisestä kalenteriin sidotusta tai muustakaan talviajasta.)

OSA 3. GOLFKENTTÄ JA COURSE RATING
3. Course rating
3.1 Kaikki maan kentät on luokiteltava kansallisen liiton tai alueellisen organisaation, jos
se on tähän valtuutettu, toimesta ja USGA Course Rating System -järjestelmän mukaisesti
(liite A).
3.2 USGA Course Rating System -järjestelmä on USGA:n omistama. Kansallisen liiton
on saatava kirjallinen lupa USGA:lta järjestelmän käyttöön. USGA Course Rating Manual
-ohjekirjan ohjeita ja määräyksiä on noudatettava täsmällisesti. USGA päättää kaikista tulkinnoista. Muutoksia ei sallita.

EGA-tasoitusjärjestelmän liitteen A teksti on sovellettu lainaus ”USGA Handicap System”
-ohjeen luvuista 12 - 15 (voimassa 1.1.2006 – 31.12.2007).

3.3 Tasoitustarkoituksissa jäsenseuran on käytettävä vain toimivaltaisen kansallisen liiton
julkaisemia Course Rating ja Slope Rating -lukuja.

4. Kentän mittaus (course measurement)
Jokainen reikä pitää mitata vaakatasossa kunkin tiin mittapisteestä viheriön keskelle liitteen
A luvun 12 ohjeiden mukaisesti.
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5. Kentän muutokset (alterations to courses)
Jos kentälle on tehty pysyviä muutoksia, jotka pidentävät tai lyhentävät kenttää tai mahdollisesti vaikuttavat pelivaikeuteen, jäsenseuran on pyydettävä kansalliselta liitolta tai alueelliselta organisaatiolta, jos se on tähän valtuutettu, uusia Course Rating tai Slope Rating
-lukuja.

6. Tiit (tees)
6.1 Kentällä on oltava vähintään kahdet tii-alueet. Niitä yleensä kutsutaan naisten tiiksi ja
miesten tiiksi. Tii-alueita voi olla useampia antamassa kentälle lisää pituutta tai vähentämään
sitä.
6.2 Tarkoituksenmukaisten tii-alueiden käytön edistämiseksi EGA suosittelee tiiauspaikan
määrittäville tiimerkeille seuraavia värejä:
Championship-tii
Naisten takatii
Naisten klubitii
Miesten takatii
Miesten klubitii
Etutii		

Musta
Sininen
Punainen
Valkoinen
Keltainen
Oranssi

Huomautus: EGA suosittelee kentän luokittelua sekä miehille että naisille keltaiselta, siniseltä,
punaiselta ja oranssilta tiiltä.
Esimerkki:
Course Rating ja Slope Rating
Tii

Miesten CR

Miesten Slope

Naisten CR

Naisten Slope

Musta

74.1

136

-

-

Valkoinen

73.2

133

-

-

Keltainen

71.3

129

77.5

143

Sininen

69.5

126

75.4

138

Punainen

66.6

121

71.8

131

Oranssi

64.8

101

69.2

112
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6.3 Kaikkien tii-alueiden pitää olla riittävän kokoisia, jotta golfsääntöjen määritelmän mukainen tiiauspaikka on mahdollinen. Kullakin tii-setillä pitää olla mittapiste sijoitettuna tiin
sivulle keskikohdan vastapuolelle.

7. Par
Par on tulos, jonka scratch-pelaajan odotetaan saavuttavan normaaleissa peliolosuhteissa
virheettömällä pelillä kyseisellä reiällä, ja sallimalla viheriöllä kaksi lyöntiä.
Reiän par-luku pitää merkitä tuloskorttiin. Kunkin reiän par-luvun päättää jäsenseura reiän
mitatun pituuden, ns. ”tehollisen pelipituuden” ja pelaamisen vaikeuden mukaan seuraavassa
taulukossa esitettyjen pituusrajojen (metri) puitteissa:
Par
3

NAISET

MIEHET

– 200

– 225

4

180 – 390

200 – 450

5

360 –

400 –

Esimerkki: Dogleg -reiän pituus on 430 metriä. Riippuen reiän ns. “tehollisesta pelipituudesta”,
käännöskohdasta ja keskimääräisestä pelivaikeudesta, reikä voidaan määrätä miehille joko
par 4:ksi tai par 5:ksi.
Kentän yhteenlaskettu par-luku ei välttämättä vastaa Course Rating -arvoa. Par-lukuja
käytetään Stableford (pistebogey), Par- ja vastaavissa kilpailuissa sekä täten tasoitustarkoituksiin.
Par-luku ei ole osoitus reiän tai kentän vaikeudesta (ks. myös liite J).

8. Talvisäännön voimassaoloaika (period for preferred lies)
8.1 Kansallisen liiton määrittämänä talvissäännön voimassaoloaikana tasoituskelpoisen
tuloksen edellytykset ovat voimassa riippuen talvisääntöä koskevan paikallissäännön sovel-

tamisesta ja nähtäville panosta ilmoitustaululla.

8.2 Talvisääntö edellyttää yksityiskohtaista paikallissääntöä golfsääntöjen liitteen I kohdan
B-3b mukaisesti:
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“Talvisääntö”
Kun pallo on missä tahansa pelialueen lyhyeksi leikatulla osalla (tai tarkoin määritellyllä suppeammalla alueella), pallon saa rangaistuksetta nostaa ja puhdistaa. Ennen pallon nostamista pelaajan pitää merkitä pallon paikka. Pallo pitää nostamisen jälkeen asettaa enintään
(toimikunnan täsmällisesti määräämän mitan) päähän alkuperäisestä sijaintipaikastaan, ei
kuitenkaan lähemmäksi reikää, ei esteeseen eikä viheriölle.
Pelaaja saa asettaa pallonsa vain kerran, ja pallo on asettamisen jälkeen pelissä (sääntö
20-4). Mikäli pallo ei pysy asettamiskohdassa paikallaan, sovelletaan sääntöä 20-3d. Jos
asettamisen jälkeen paikalleen jäänyt pallo myöhemmin liikkuu, pelaaja ei saa rangaistusta,
ja pallo pelataan uudesta sijaintikohdastaan, ellei jokin muu sääntö määrää toisin.
Jos pelaaja laiminlyö pallon merkitsemisen ennen pallon nostamista, tai jos pelaaja liikuttaa
palloa muulla tavoin, kuten pyörittämällä mailalla, hän saa yhden lyönnin rangaistuksen.

*Rangaistus paikallissäännön rikkomisesta:
Reikäpeli:- Reiän menetys
Lyöntipeli:- Kaksi lyöntiä

*Jos pelaaja saa yleisen rangaistuksen tämän paikallissäännön
rikkomisesta, hän ei saa muuta paikallissäännön mukaista rangaistusta.”
Huomautus: Tasoituskelpoisen tuloksen edellytykset ovat voimassa ainoastaan silloin, kun
paikallissäännössä todettu ”toimikunnan täsmällisesti määräämä mitta” on enintään 15 cm,
tai epätavallisissa olosuhteissa kansallisen liiton määräämä joku muu mitta.
8.3 Ao. toimikunta voi ottaa käyttöön talvisäännön yhdellä tai useammalla tai kaikilla rei’illä
tilanteessa, jossa olosuhteet näillä rei’illä ovat niin huonot, että pallon aseman parantaminen
edistää reilua pelaamista. Umpimähkäistä ja/tai vakinaista talvisääntöä pitäisi välttää.
Mikäli ilmoitustaululla ei ole esitetty yksityiskohtaista paikallissääntöä, toimikunnan on tarkoituksetonta laitaa ilmoitustaululle pelkästään viesti “tänään talvisääntö”.
On syytä huomata, ettei talvisääntö välttämättä suojele kenttää.

9. Talviaika (winter period)
9.1 Kansallinen liitto voi ottaa käyttöön talviajan koko maahan tai tietylle alueelle.
9.2 Kansallisen liiton täytyy määritellä talviajan pituus.
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9.3 Jäsenseuran tulee noudattaa kansallisen liiton asettamaa talviaikaa, eikä se voi itsenäisesti määritellä talviaikaa.
9.4 Tuloksia, jotka on tehty kentällä, joka sijaitsee maassa tai alueella, jossa on voimassa
talviaika, ei hyväksytä tasoitustuloksiksi.
9.5 Tasoitustulokset, jotka on tehty kentällä, joka sijaitsee maassa tai alueella, jossa ei ole
voimassa talviaikaa, pitää toimittaa pelaajan kotiseuraan tasoitusmuutoksia varten vaikka
pelaajan kotiseura sijaitsisikin maassa tai alueella, jossa on voimassa talviaika.

10. Mitatun kentän sallitut muutokset (Permitted
Adjustment to a Measured Course)
10.1 Jäsenseuran on pyrittävä aina säilyttämään mitatun kentän pituus.
10.2 Tasoituskelpoisen tuloksen edellytykset vallitsevat mitatulla kentällä vain silloin, kun
18-reiän mitattu pituus on vähintään 2750 metriä, tai 9-reiän 1375 metriä.
10.3 Tasoituskelpoisen tuloksen edellytykset eivät vallitse, kun pelatun kentän pituus
mitatun kentän mitatusta pituudesta poikkeaa 18-reiällä enemmän kuin 100 metriä ja
9-reiällä enemmän kuin 50 metriä.
10.4 Kentän peliominaisuuksien säilyttämiseksi ja kohdan 10.3 ehtojen toteutumiseksi siirrettäviä tiimerkkejä, jotka määrittävät tiiauspaikan (ks. golfsääntöjen määritelmä), ei saa sijoittaa yli kymmentä metriä lähemmäksi viheriötä tai yli kymmentä metriä kauemmaksi viheriöstä
kyseisen reiän mittapisteestä katsoen.
Huomautus: Tasoituskelpoisen tuloksen edellytykset eivät ole voimassa, jos normaaleissa
olosuhteissa tiimerkit ovat edellä mainitun alueen ulkopuolella useammalla kuin kahdella
reiällä.
10.5 Aina kun on mahdollista, tiimerkit tulisi sijoittaa tasapainoisesti siten, että pelattavan
kentän pituus säilyisi suunnilleen kentän mitattuna pituutena päivästä toiseen (katso liite A,
15-2).
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OSA 4. TASOITUSTOIMINNOT
11. Euroopan golfliitto (European Golf Association)
11.1 Eräs Euroopan Golfliiton (EGA) keskeisistä tarkoituksista on: ”Vakiinnuttaa, kehittää ja
ylläpitää EGA-tasoitusjärjestelmää.” EGA:n hallitus on valtuuttanut EGA:n tasoitusasioiden
ja kenttäarvioinnin -toimikunnan vastaamaan näistä tehtävistä.
11.2 EGA-tasoitusjärjestelmä on tehty tasapuolisen ja yhtenäisen tasoituskäytännön saavuttamiseksi, niin miehille kuin naisille, koko Euroopassa. Golfin luonne vaihtelevine peliolosuhteineen tekee tasoitustoiminnasta suhteellisen epätäsmällisen. Kuitenkin mikäli kaikki
tasoitustoimikunnat ovat omaksuneet järkevästi ja kaikkialla samat periaatteet, tasoitustoiminnassa voidaan saavuttaa varsin yhtenäinen käytäntö. Tämän vuoksi on erittäin tärkeää,
että kaikki EGA-tasoitusjärjestelmän osapuolet täyttävät velvollisuutensa.
11.3 EGA:lla on ylin toimivalta EGA-tasoitusjärjestelmän hallinnoinnissa Euroopassa.
11.4 EGA on valtuuttanut kansallisen liiton hallinnoimaan EGA-tasoitusjärjestelmää
omassa maassaan.
11.5 Kansallisen liiton ja jäsenseuran EGA-tasoituksiin liittyvien menettelytapojen on oltava
yhdenmukaisia EGA-tasoitusjärjestelmän perusperiaatteiden ja määräysten kanssa, sekä
R&A:n hyväksymien golfsääntöjen kanssa.
11.6 Kansallisen liiton tai jäsenseuran antamaa tarkkatasoitusta, joka ei ole EGAtasoitusjärjestelmän mukainen, ei saa kutsua EGA-tasoitukseksi eikä sitä saa sellaisena
esittää tasoituskortissa.

11.7 EGA:n tasoitusasioiden ja kenttäarvioinnin -toimikunnalla on oikeus milloin tahansa
saada kansalliselta liitolta tietoja tasoitustoiminnasta.
11.8 Kaikki EGA-tasoitusjärjestelmän soveltamiseen kohdistuvat erimielisyydet, kiistanalaiset asiat tai valitukset, joita ao. maan kansallinen liitto ei kykene ratkaisemaan, pitää
toimittaa EGA:n tasoitusasioiden ja kenttäarvioinnin -toimikunnalle, joka voi harkintansa
mukaisesti tehdä tarpeellisia selvityksiä.

EGA:n tasoitusasioiden ja kenttäarvioinnin -toimikunnan pitää ratkaista kaikki sille toimit-

etut tapaukset. Toimikunnan päätös on lopullinen.
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12. Kansallisen liiton oikeudet ja velvollisuudet (Rights
and Obligations of a National Association)
12.1 Kansallisella liitolla on toimivalta hallinnoida EGA-tasoitusjärjestelmää omassa maassaan. Ylin toimivalta on EGA:lla.
12.2 Kansallisella liitolla on oltava kansallinen tasoitustoimikunta, joka hallinnoi EGA-

tasoitusjärjestelmää.
Huomautus: Kansallisessa tasoitustoimikunnassa on oltava vähintään kolme jäsentä.
12.3 Kansallinen liitto voi siirtää toimivaltaansa alueelliselle organisaatiolle.
(Suomen Golfliitto ei ole näin menetellyt.)
12.4 Kansallisen liiton tulee määritellä Course Rating ja Slope Rating kaikille jäsenseurojen
kentille, sekä kaikille muille kentille, jotka se on hyväksynyt tasoituskelpoisiksi. Course Rating
ja Slope Rating tulee määritellä USGA:n Course Rating Systemin mukaisesti (katso kohta 3).
12.5 Kansallisen liiton tulee hankkia kirjallinen lupa EGA:lta EGA-tasoitusjärjestelmän
käyttöä varten.
12.6 Kansallisen liiton pitää varmistaa hallinnoimiensa EGA-tasoitusten vilpittömyys. EGAtasoitusjärjestelmän yhtenäiseen soveltamiseen pääsemiseksi kansallinen liitto EI saa

muuttaa tai poiketa järjestelmän määräyksistä.

12.7 Kansallinen liitto voi päättää ottaa tasoituksista päättävän tahon vastuun itselleen.
Huomautus: Jos kansallinen liitto ottaa vastuun tasoituksista päättävänä tahona, täytyy
sen myös hoitaa kohtien 14 ja 15 velvoitteet soveltuvin osin.
12.8 Kansallisella liitolla on oikeus milloin tahansa saada tasoitusasioihin liittyvää tietoa
alueelliselta organisaatiolta tai jäsenseuralta.
12.9 Kansallisen liiton pitää päättää kaikista erimielisyyksistä ja kiistanalaisista asioista, jotka
sen tietoon on saatettu. Sen päätös on lopullinen. Jos kansallinen liitto ei pysty päätöstä
tekemään, sen on ohjattava erimielisyys tai kiistanalainen asia EGA:n tasoitusasioiden ja
kenttäarvioinnin -toimikunnalle, jonka päätös on lopullinen.
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12.10 Kansallinen liitto voi päättää, että pelaajan tarkkatasoituksen muutokset ovat pelaajan itsensä vastuulla (katso kohdat 16.5, 16.7 ja 22.13).
(Suomen Golfliitto on päättänyt, että pelaaja vastaa oman tarkkatasoituksensa muutoksista
edellä kuvatulla tavalla.)
12.11 Kansallisen liiton pitäisi hyväksyä harjoitustulokset tasoituksiin vaikuttaviksi ja päättää
harjoitustulosten edellytyksistä kohdan 18 mukaisesti.
Huomautus: EGA suosittelee vahvasti, että kansalliset liitot hyväksyvät harjoitustulokset.
12.12 Kansallisen liiton pitäisi ottaa käyttöön liitteen D mukainen kilpailukohtainen

Stableford-oikaisujärjestelmä CSA.
Huomautus: EGA suosittelee vahvasti, että kansalliset liitot ottavat CSA-järjestelmän käyttöön.
(Suomen Golfliitto on päättänyt, ettei CSA-järjestelmää Suomessa toistaiseksi oteta käyttöön.)
12.13 Kansallisen liiton tulee vakiinnuttaa tasoitustulosten kirjaamiskäytäntö.
12.14 Kansallisen liiton tulee määritellä talvisäännön voimassaoloaika.
12.15 Kansallisen liiton tulee määritellä talviajan pituus, mikäli sellainen on otettu käyttöön
(ks. kohta 9).
(Suomen Golfliitto on päättänyt, ettei erityistä talviajan pituutta ole määritetty.)
12.16 Kansallinen liitto voi edellyttää pelaajalta sääntö- ja etikettitestin suorittamista ennen
kuin pelaajalle annetaan EGA-tarkkatasoitus.
(Suomen Golfliitto on päättänyt, että pelaajalta edellytetään sääntö- ja etikettitestin läpäiseminen ennen EGA-tarkkatasoituksen antamista. Tällainen testi voi olla osa ns. green card
-koetta.)
12.17 Kansallisen liiton tulee päättää menettelytapa, jonka mukaan pelaaja tuomitaan tilapäisesti menettämään EGA-tasoitukset kohdan 23 mukaisesti.
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12.18 Kansallisen liiton tulee osoittaa valitusmenettely pelaajalle, joka on tyytymätön kohtien
23, 25 ja 26 mukaisen rangaistuksen määräytymiseen.
12.19 Kansallinen liitto voi harkintansa mukaan määrätä, että vain kalenterivuoden kolmeen
tai vähempiin tasoitustuloksiin perustuvat EGA-tasoitukset eivät ole hyväksyttäviä EGAtasoitusta edellytettyyn tasoituskelpoiseen kilpailuun osallistumiseksi.
(Suomen Golfliitto on päättänyt, että em. on Suomessa voimassa.)
12.20 Kansallinen liitto voi harkintansa mukaan rajoittaa kohdan 22 mukaisesti EGAtarkkatasoituksen nousun 2,0 lyöntiin kalenterivuoden aikana laskettuna alhaisimmasta
EGA-tarkastatasoituksesta. Tällä päätöksellä ei voida rajoittaa kohtien 25 ja 26 mukaista
nousua.

(Suomen Golfliitto on päättänyt, että em. on Suomessa voimassa.)
12.21 Kansallisen liiton tulisi tarkistaa kaikkien niiden pelaajien tarkkatasoitukset, joiden
tarkkatasoitus on Plus 1 tai parempi. Tavoitteena on valvoa oikeudenmukaista pääsyä kan-

sallisiin ja kansainvälisiin kilpailuihin, joissa on tasoitusraja.

13. Alueellisen organisaation oikeudet ja velvollisuudet (rights and obligations of the area authority)
13.1 - 4. (Alueelliseen organisaatioon kohdistuvat määräykset on jätetty suomentamatta,
koska kansallinen liitto ei ole antanut mitään tasoitusasioihin liittyviä tehtäviä piiriorganisaatiolle.)

14. Jäsenseuran oikeudet ja velvollisuudet (rights
and obligations of the Affiliated club)
14.1 Jäsenseura on niiden pelaajien tasoituksesta päättävä taho, joiden kotiseura tämä
on. Ylempi päättävä taho on kansallinen liitto.
Poikkeus: Kansallinen liitto voi ottaa vastuun kaikkien maansa jäsenseurojen jäsenien tasoituksesta päättävä tahona, jos se niin päättää.
14.2 Jäsenseuran on varmistettava EGA-tasoitusjärjestelmän asianmukainen soveltaminen
seurassa. Jos näin ei toimita, kansallinen liitto on oikeutettu epäämään seuralta tasoituksesta päättävä tahon roolin, tai uhata sillä, mikäli kansallinen liitto katsoo tämän soveliaaksi.
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14.3 Jäsenseuran pitää nimetä tasoitustoimikunta, joka vastaa kohtien 15, 23, 25 ja 26
velvoitteiden täyttämisestä ja seuran myöntämien EGA-tasoitusten vilpittömyydestä.
14.4 Jäsenseura on velvollinen varmistamaan, että EGA-tasoituksia ylläpidetään EGAtasoitusjärjestelmän määräysten mukaisesti. Kaikki järjestelmän soveltamiseen kohdistuvat
valitukset, joita seura ei kykene ratkaisemaan, on toimitettava kansalliselle liitolle, tai tilanteen mukaan alueelliselle organisaatiolle, joka harkintansa mukaan suorittaa tarpeelliseksi
katsomiaan selvityksiä. Mikäli tällaisten selvitysten perusteella todetaan, että jäsenseura on
laiminlyönyt velvollisuuksiaan, kansallisen liiton tai alueellisen organisaation pitää määrätä
jäsenseura oikaisemaan asia. Mikäli asiaa ei kyetä tyydyttävästi ratkaisemaan, kansallinen
liitto voi päättää, että tasoitukset ko. jäsenseurassa eivät ole päteviä EGA-tasoituksia.
14.5 Jäsenseuran on säilytettävä jäsenten tasoitusrekisteriä vähintään kuluvan ja edellisen
vuoden osalta.

15. Tasoitustoimikunnan oikeudet ja velvollisuudet (rights
and obligations of the handicap committee)
15.1 Tasoitustoimikunnan on pidettävä luetteloa pelaajista. Luetteloon on merkittävä pelaajan nimi ennen tasoituskierrosta. Tasoitustoimikunnan on varmistettava, että kaikki tulokset
on palautettu toimikunnalle, mukaan lukien epätäydelliset tulokset (ns. palauttamattomat
tuloskortit - ”No Return”).
15.2 Tasoitustoimikunnan on jokaisen tasoituskelpoisen kilpailun kierroksen jälkeen laskettava CSA, jos näin kansallinen liitto on päättänyt (ks. liite D).
(Suomen Golfliitto on päättänyt, ettei CSA-menettelyä Suomessa sovelleta.)
15.3 Tasoitustoimikunnan tehtävänä on huolehtia siitä, että jäsenten tarkkatasoitus on
kirjattu kansallisen liiton vaatimusten mukaisesti, ja että tasoitus on aina saatavilla.
15.4 Tasoitustoimikunnan on varmistettava, että tasoitustulokset rekisteröidään niin pian
kuin mahdollista, ja että kaikki tarkkatasoitukset on laskettu oikein ottaen huomioon tulosten
aikajärjestyksen mukainen rekisteröinti.
15.5 Pelaajan vaihtaessa kotiseuraansa tasoitustoimikunnan velvollisuus on tiedottaa
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uudelle kotiseuralle pelaajan senhetkinen tarkkatasoitus, sekä toimittaa tämän seuran tasoitustoimikunnalle kopio pelaajan tasoitusrekisteristä kuluvan ja edellisen vuoden osalta.
15.6 Tasoitustoimikunnan on käytettävä valtaansa kohdan 23 mukaisessa tasoitusten
väliaikaisessa peruuttamisessa, ja vastaavasti kohdan 25 mukaisessa tasoitusten tarkistamisessa. Pelaajalle on ilmoitettava näistä toimenpiteistä.
Huomautus: Käyttäessään valtaansa toimikunnan pitää varmistua toimiensa laillisuudesta.
15.7 Tasoitustoimikunta voi päättää tasoituskelpoisen kilpailun pelipäivänä ennen pelin
alkua, että tämä kilpailukierros ei ole tasoituskelpoinen poikkeuksellisen huonon sään ja/tai
kenttäolosuhteen vuoksi (ks. myös kohta 17.3 vii).
Huomautus: Tasoitustoimikunta ei saisi viedä kilpailulta sen tasoituskelpoisen kilpailun
statusta ainoastaan kiertääkseen EGA-tasoitusjärjestelmän sääntöjä ja estääkseen tulosvaikutuksen tasoituksiin. Tällainen toiminta on vastoin EGA-tasoitusjärjestelmän henkeä.
Tasoitustoimikunnan tulisi antaa pelaajille mahdollisuus palauttaa niin monta tasoitustulosta kuin mahdollista.
15.8 Kalenterivuoden (pelikauden) päättyessä on tasoitustoimikunnan tehtävä kaikkien
jäsenten tarkkatasoitusten vuositarkistus (katso kohta 26).

16. Pelaajan oikeudet ja velvollisuudet (rights
and obligations of the player)
16.1 Pelaajalla voi olla vain yksi EGA-tarkkatasoitus. Tasoituksen myöntää ja sitä ylläpitää
pelaajan tasoituksesta päättävä taho. Tämä tasoitus on voimassa kaikkialla mukaan lukien
ne jäsenseurat, joissa pelaaja on jäsenenä.
16.2 Jos pelaaja on jäsen useammassa jäsenseurassa, hänen on valittava yksi jäsenseuroista kotiseurakseen ja ilmoitettava valinnastaan sekä tälle että muille seuroille.
16.3 Pelaaja ei voi vaihtaa kotiseuraansa muutoin kuin ilmoittamalla etukäteen vaihdoksesta,
joka voi tulla voimaan vain kalenterivuoden lopussa, ellei hänen jäsenyytensä kotiseurassa
ole päättynyt, tai ellei molemmat jäsenseurat hyväksy vaihtoa tapahtuvaksi aiemmin.
16.4 Pelaajan on varmistettava, että ennen tasoituskierroksen pelaamista hänen aikeensa
on määräysten mukaisesti rekisteröity.
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16.5 Jos kohdan 12.10 ehto toteutuu, pelaajan pitää joko nostaa, laskea tai säilyttää ennallaan oma tarkkatasoitus välittömästi tasoituskierroksen jälkeen.
16.6 Pelaajan on varmistettava, että kaikki hänen tasoitustuloksensa, täydelliset tai ei,
on toimitettu hänen tasoituksesta päättävälle taholle. Mikäli on pelattu jonkin muun jäsenseuran kuin oman kotiseuran kentällä, pelaajan velvollisuus on toimittaa kaikki nämä
tulokset omaan kotiseuraansa.
16.7 Pelaajan on varmistettava ennen mihin tahansa jäsenseuran kilpailuun osallistumistaan,
että tasoitusmuutokset hänen tarkkatasoitukseensa on tehty.
16.8 Pelaajan on merkittävä pelitasoituksensa kaikkiin tasoituskierroksen jälkeen palautettaviin tuloskortteihinsa (golfsääntö 6-2b). Tasoitustarkoituksia varten pelaajan on hyvä myös
merkitä oma vallitseva tarkkatasoitus tuloskortteihin, vaikka kierros pelattaisiin tasoituksettomana kilpailuna.
16.9 Pelaajan pitää toimittaa kalenterivuodessa vähintään neljä (4) tasoitustulosta tasoituksesta päättävälle taholle riittävän tiedon antamiseksi hänen pelikyvystään EGAtarkkatasoituksen vahvistamiseksi tai muuttamiseksi tasoitusten vuositarkistuksessa.
Huomautus: Jos pelaaja ei toimita vähintään neljää (4) tasoitustulosta, mukaan lukien keskeytetyt tasoituskierrokset, pelaajan EGA-tasoitus ei ole tilastollisesti luotettava. Tasoitus
voi antaa väärän kuvan pelaajan pelitaidoista, eikä tasoitusta pitäisi normaalisti hyväksyä
sellaiseen tasoituskelpoiseen kilpailuun osallistumiseksi, jossa edellytetään EGA-tasoitusta.
Tasoitusta voidaan kuitenkin käyttää sosiaalisissa tai vastaavissa peleissä (ks. kohdat 22.4
– 22.7).

17. Tasoitustulokset (Qualifying scores)
17.1 18-reiän tulokset
Seuraavat tulokset pitää merkitä pelaajan tasoitusrekisteriin:
Määritelmän mukaisesti Stableford-pisteiksi (pistebogeypisteiksi) muunnetut tasoitustulok-

set.
Puskurivyöhykkeellä olevat tai paremmat muunnetut tasoitustulokset kierroksilta, jotka

toimikunta on hylännyt tai päättänyt, että ”vain laskevat tulokset” (”Reduction only”, R/O)
otetaan huomioon (ks. 17.3 viii).
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Oikeat pistebogeypisteet niiltä tasoituskierroksilta, jotka on hylätty liitteen G, Decision 2.3
mukaisin perustein.

Tasoitustulokset, jotka on tehty 18 reiän tuloksena mitatulla kentällä, jonka pituutta on
muutettu enintään 100 metriä.

Tasoitustulokset, jotka on tehty mitatulla kentällä kohdan 8 mukaisen talvisäännön voimassa

ollen.

17.2 9-reiän tulokset

Kansallisen liiton harkinnan mukaan 9-reiän kierroksia voidaan pitää tasoituskierroksina, ja
täten tulokset voidaan hyväksyä tasoitustuloksiksi.
Jotta 9-reiän tasoitustulokset hyväksytään tasoituksiin vaikuttaviksi, pitää seuraavien
ehtojen täyttyä:
Lukuun ottamatta kohtaa 17.1 iv, kohdan 17.1 säännöt ovat voimassa myös 9-reiän
tasoitustuloksien osalta.
9-reikäisellä kentällä tulee olla kansallisen liiton määrittelemä Course Rating
ja Slope Rating.
Huomautus: 18-reikäisen kentän etu- ja takaosalle pitäisi laskea omat Course
Rating ja Slope Rating -arvot niin pian kuin vain on käytännössä mahdollista. Ne
voidaan helposti johtaa 18-reiän Course Rating ja Slope Rating -arvoista.
Pelaajan saamat tasoituslyönnit voidaan laskea seuraavasti:
(tarkkatasoitus x 9-reiän SR / 113 + (9-reiän CR – 9-reiän PAR x 2)) / 2.
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Esimerkki: Pelaajan tarkkatasoitus on 11,8. Hän pelaa etuosan miesten takatiiltä.
Miesten takatii
18-reikää

Etuosa

Takaosa

Course Rating

72,4

71,6

73,1

Slope Rating

128

122

131

Par

72

35

37

Tasoituslyönnit

14

7

6

Pelaajan saamat tasoituslyönnit:

Tasoituslyönnit = (11.8 x 122 / 113 + (71,6 – 35 x 2)) / 2 = (12,7 + 1,6) / 2 = 14,3/2 = 7,2
à pyöristetään alaspäin eli 7 lyöntiä.

Lyönnit saadaan asianomaisen HCP-indeksin mukaisesti. Tässä esimerkissä parittomat
HCP-indeksit ovat takaosalla ja parilliset etuosalla.
Pelattaessa etuosaa pelaaja saa yhteensä seitsemän lyöntiä ja rei’illä, joiden HCP-indeksi
on 2, 4, 6, 8, 10, 12 ja 14.
Pelattaessa takaosaa pelaaja saa yhteensä kuusi lyöntiä ja rei’illä, joiden HCP-indeksi on 1,
3, 5, 7, 9 ja 11.

Tasoituskelpoisen tuloksen edellytykset ovat voimassa, jos 9-reikäisen mitatun kentän

pituus on vähintään 1375 metriä, ja kentän pituutta ei ole tilapäisesti muutettu yli 50 metrillä
(ks. määritelmä 2.19 ja kohta 10).
Vain pelaajat, joiden tarkkatasoitus on tasoitusryhmissä 3, 4 tai 5, saavat palauttaa 9-reiän
tuloksia tasoitustarkoituksiin. Kuitenkin kansallisella liitolla on oikeus rajata tämä oikeus
pelkästään tasoitusryhmiin 4 ja 5 tai vain tasoitusryhmään 5.
(Suomen Golfliitto on päättänyt, ettei myöskään tasoitusryhmän 3 pelaajien 9-reiän tuloksia
hyväksytä tasoitustuloksiksi.)

Kansallinen liitto voi rajata 9-reikäisten tasoitustulosten lukumäärän yhden kalenterivuoden

aikana.

Pelaaja voi palauttaa 9-reiän tasoitustuloksen pelattuaan vain 9 reikää. Tulos ei saa olla osa
18-reiän tulosta.
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Pelaaja voi palauttaa päivän aikana vain yhden 9-reiän tasoitustuloksen.
Pelaajan tulee lisätä 18 pistebogeypistettä omaan 9-reiän pistebogeytulokseensa saadakseen tasoitustuloksen, joka voidaan merkitä hänen tasoitusrekisteriin. Jotta 9-reiän tasoitustulokset voidaan tunnistaa, pitää ne tallentaa erikseen pelaajan tasoitusrekisteriin (ks. liite
B).
Seuraavat puskurivyöhykkeet ovat käytössä 9-reiän tasoitustuloksille:
Tasoitusryhmä

Puskurivyöhyke
(pistebogeytulos)

3

35 – 36

4

34 – 36

5

33 – 36

17.3 Seuraavat tulokset eivät kelpaa tasoitustuloksiksi:
Kaikki nelipallolyöntipelitulokset (four-ball).
Kaikki tulokset kilpailuista, joissa pelaaja pelaa joukkueena toisen pelaajan kanssa.
Pelaajien, joiden tarkkatasoitus on tasoitusryhmässä 1 tai 2, pelaamat alle 18-reiän kilpailutulokset, sekä kansallisen liiton harkinnan mukaan myös tasoitusryhmissä 3, 4 ja/tai 5 (ks.
kohta 17.2 v).
(Suomen Golfliitto on päättänyt, ettei myöskään tasoitusryhmän 3 pelaajien alle 18-reiän
kilpailutuloksia hyväksytä tasoitustuloksiksi.)
Tulokset kilpailuista, joissa ei ole vallinnut tasoituskelpoisen tuloksen edellytykset tai joita
ei ole pelattu golfsääntöjä noudattaen (esim. kilpailu, jossa mailojen lukumäärä on rajoitettu
vähäisemmäksi kuin 14).
Muun yhteisön kuin tasoituksesta päättävän tahon järjestämän tapahtuman tulos ellei jäsenseura ole tapahtumaa hallinnoinut, tai jos kansallinen liitto ei ole tapahtumaa etukäteen
hyväksynyt tasoituskelpoiseksi kilpailuksi.
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Toimikunnan hylkäämien kierrosten muunnetut tasoitustulokset, jotka ovat alle ao.
puskurivyöhykkeen pistemäärän.
Kaikki tulokset kilpailukierrokselta, joka on ennen kierroksen alkua julistettu ”ei kelpoiseksi”
(”Non-Qualifying”) (ks. kohta 15.7).
Alle ao. puskurivyöhykkeen pistemäärän olevat muunnetut tasoitustulokset sellaiselta kierrokselta, jonka osalta toimikunta on ennen kierroksen alkua julistanut ”vain alentavat tulokset”
(”Reduction Only”, R/O).
Maissa, joissa kansallinen liitto ei ole ottanut käyttöön CSA-menettelyä, täytyy toimikunnan
julistaa ”vain alentavat tulokset” (”Reduction Only”, R/O) -kierros, jos alle 10 % kilpailijoiden
tuloksista on, mistä tahansa syystä, ao. puskurivyöhykkeellä tai parempia.
Maissa, joissa kansallinen liitto on ottanut käyttöön CSA-menettelyn, kilpailun katsotaan
olevan luonteeltaan ”vain alentavat tulokset” (”Reduction Only”) jos tulokset viittaavat siihen,
että CSA tulisi olemaan enemmän kuin kolme lyöntiä.
Huomautus: EGA suosittelee vahvasti CSA-menettelyn käyttöön ottamista lisäavuksi pelaajien pistebogeytulosten oikaisemiseksi kilpailupäivän vaihtelevien sää- ja kenttäolosuhteiden
mukaan.

18. Harjoitustulokset (Extra Day Scores (EDS))
18.1 Kansallinen liitto voi ottaa käyttöön ja vahvistaa harjoitustuloksia rajoittavat säännöt
(ks. kohta 12.11).
18.2 Harjoitustulos on pistebogeytulos, joka täyttää tasoituskelpoisen tuloksen edellytykset, ja joka ei ole tasoituskelpoisen kilpailun tulos. Harjoitustulos, joka täyttää kohtien 18.3,
18.4 sekä 18.5 vaatimukset, otetaan huomioon tasoituslaskennassa.

18.3 Harjoitustuloksen voi tehdä ainoastaan sellaisella kentällä, jonka kansallinen liitto on
tähän tarkoitukseen osoittanut.
18.4 Ainoastaan pelaajat, joiden tarkkatasoitus on tasoitusryhmissä 2 - 5, saavat hyödyntää
harjoitustuloksia tasoitustarkoituksissa.
18.5 Harjoitustulos hyväksytään tasoitustulokseksi vain, jos pelaaja ennen kierrosta on
kirjautunut ns. EDS-listaan. Kirjautumisesta on nähtävä pelattavien reikien lukumäärä (9-tai
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18-reikää) ja muut kansallisen liiton vaatimat tiedot (esim. päiväys, merkitsijän nimi, tarkkaja pelitasoitus).
18.6 Pelaajan on merkittävä myös tuloskorttiin kohdassa 18.5 mainitut tiedot. Tuloskortti on
palautettava pelaajan ja merkitsijän allekirjoittamana.
18.7 Mikäli EDS-listaan rekisteröitynyt pelaaja ei palauta tuloskorttiaan, kirjataan tasoitusrekisteriin ”No Return, N/R” tasoitusta nostavaksi tulokseksi.
18.8 Pelaajan tarkkatasoitus ei voi laskea ensimmäisen tasoitusryhmän tasoitukseksi harjoitustuloksen perusteella.
Esimerkki: Pelaajan tarkkatasoitus on 4,7 ja hän palauttaa 41 Stableford-pisteen (bogeypiste) harjoitustuloksen. Pelaajan tarkkatasoitus laskee vain 0,2 eikä 0,7 ja uudeksi tasoitukseksi tulee 4,5.
18.9 Kansallinen liitto voi rajata harjoitustulosten enimmäismäärän kalenterivuotta kohden.
18.10 EGA kannustaa vahvasti kansallisia liittoja ottamaan käyttöön sekä 9- että 18-reiän
harjoitustulokset täydentävinä tuloksina tasoitustarkoituksiin.

19. Pelitasoitus; EGA-pelitasoitus (playing handicap; EGA playing handicap)
19.1 Pelitasoitus on pelaajan saamien tasoituslyöntien määrä siltä tiiltä, jolta pelaaja kyseistä kenttää pelaa (katso määritelmä 2.11).
19.2 Kun pelitasoitus on negatiivinen (kutsutaan ”plus”-pelitasoitukseksi), pelaaja joutuu
antamaan tasoituslyöntejä kentälle eli bruttotulokseen lisätään lyöntejä alkaen reikä
indeksistä 18.
19.3 Pelitasoitus määräytyy pelaajan tarkkatasoituksen perusteella EGA-pelitasoituksen
laskukaavan mukaisesti:

Pelitasoitus = Tarkkatasoitus x (Slope Rating / 113) + (Course Rating - Par).
Pelitasoitus on kokonaisluku (0,5 pyöristetään ylöspäin, -0,5 (”plus” 0,5) pyöristetään ylöspäin nollaksi (scratch) ja -1,5 (”plus” 1,5) tasoitukseen -1 (”plus” 1)).
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19.4 Pelaajan pelitasoitus voidaan myös määrittää hänen tarkkatasoituksensa perusteella
EGA-pelitasoitustaulukosta (ks. liite H).
19.5 Alennettutasoitus on pelaajan tasoituskilpailussa saamien (tai antamien) tasoituslyöntien lukumäärä. Se on ko. kilpailun toimikunnan määräämä prosenttiosuus pelitasoituksesta.
19.6 Tasoituslyönnit on kohdennettu reikäkohtaisesti tuloskortissa olevan HCP-indeksin
mukaan.
19.7 Tarkkatasoitus voi muuntua pelitasoitukseksi, joka on suurempi kuin tarkkatasoituksen maksimiarvo.
19.8 EGA-tasoitusjärjestelmän mukaan pelaaja pelaa täsmälleen omaan tasoitukseensa
kun hän saa 36 Stableford-pistettä (pistebogeypistettä).

20. Stableford - Pistebogey (Stableford)
20.1 Tasoituslaskentaa varten kaikki tasoitustulokset muunnetaan Stableford-pisteiksi
(pistebogeypisteiksi) käyttämällä alentamatonta pelitasoitusta.
20.2 Stableford-pisteitä käytetään tasoituslaskennassa sen vuoksi, että näin voidaan
vähentää jonkin reiän erityisen huonon tuloksen vaikutusta, joka ei oikeasti heijasta pelaajan
pelitaitoja.
20.3 Stableford-pisteet (pistebogeypisteet) lasketaan suhteessa reiän par-lukuun seuraavasti:

Pelaajan nettotulos reiältä			

Enemmän kuin yksi yli parin tai ei lainkaan tulosta
Yksi yli parin					
Sama kuin par					
Yksi alle parin					
Kaksi alle parin					
Kolme alle parin					
Neljä alle parin					

Pisteet
0
1
2
3
4
5
6

20.4 Tasoituslaskentaa varten pelaajaa voidaan pyytää laskemaan omien tasoitustulostensa
Stableford-pisteet.
20.5 Par-tasoituskelpoisen kilpailun tulos pitää muuntaa pistebogeypisteiksi lisäämällä
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pelaajan lopputulokseen 36 pistettä (ks. golfsääntö 32).
Esimerkki:
2 häviöllä (down) :
-2
+
36
=
5 voitolla (up)
:
+5
+
36
=
Tasan
:
0
+
36
=

34
41
36

pistebogeypistettä
pistebogeypistettä
pistebogeypistettä

20.6 Maissa, joissa on käytössä kilpailukohtainen Stableford-oikaisujärjestelmä, täytyy
CSA laskea jokaisen pelatun tasoituskelpoisen kilpailun kierroksen jälkeen liitteessä D kuvatulla tavalla (ks. kohta 15.2).

21. EGA-tarkkatasoituksen saavuttaminen
(Attaining an EGA Exact Handicap)
21.1 Ainoastaan jäsenseuran jäsen, kansallisen liiton henkilöjäsen tai pelaaja, jonka tasoituksen rekisteröi ja sitä kontrolloi kansallinen liitto, voi hankkia EGA-tarkkatasoituksen.
21.2 Suurin mahdollinen tarkkatasoitus on 36,0 sekä miehille että naisille. Tarkkatasoituksesta
johdettu pelitasoitus voi olla tätä lukua suurempi.
Huomautus: Seuratasoitukset 37 ja enemmän, ks. liite I.
21.3 Saavuttaakseen EGA-tarkkatasoituksen pelaajan pitää ilmoittaa kansallisen liiton
määräämä määrä, ei kuitenkaan kolmea vähempää, 18- tai 9-reiän Stableford-tulosta (ks.
kohta 17.2).

Jäsenseuran jäsenen pitää pelata nämä kierrokset tasoituskelpoisen tuloksen edellytysten
vallitessa kotiseuransa kentällä tai millä tahansa muulla kentällä, jonka hänen tasoituksesta
päättävä taho tuntee ja hyväksyy.
Pelaajan, joka ei ole jäsenseuran jäsen, pitää pelata nämä kierrokset tasoituskelpoisen tuloksen edellytysten vallitessa jonkun jäsenseuran kentällä tai millä tahansa muulla kentällä,
jonka kansallinen liitto tuntee ja hyväksyy ottaen huomioon kansallisen liiton ohjeistuksen.
Merkitsijän on allekirjoitettava jokainen tuloskortti, ja pelaajan on se varmennettava. Vähintään
yhden tuloksista pitää vastata tarkkatasoitusta 36,0 tai olla tätä parempi (36 tai enemmän
Stableford-pistettä). Ilmoitetuista Stableford-tuloksista paras on tarkkatasoituksen lähtöarvon (eli pelaajan ensimmäisen virallisen tasoituksen) määrittämisen perusteena.
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Tässä kuvattuja kierroksia pelattaessa pelaaja saa tasoituslyöntejä seuraavasti:
36 x (Slope Rating / 113) + (Course Rating - Par).
Esimerkki:
Suurin tarkkatasoitus on 36.
Pelikentän Slope Rating on 125, Course Rating 71,3 ja Par 72. Pelaaja saa
36 x (125 / 113) + (71,3 - 72) = 39,8 – 0,7 = 39,1 à 39 tasoituslyöntiä.
Tämä lukema voidaan myös määrittää pelikentän pelitasoitustaulukosta käyttämällä tark-

katasoitusta 36,0.
21.4 Tarkkatasoituksen lähtöarvo pitää laskea parhaan ilmoitetun Stableford-tuloksen perusteella:

Tarkkatasoituksen lähtöarvo = 36 - (paras Stableford-tulos - 36) x 113 / Slope Rating.
21.5 Tasoitustoimikunta voi määrätä pelaajalle pienemmän tarkkatasoituksen lähtöarvon,
jos on syytä olettaa alemman tarkkatasoituksen paremmin kuvaavan pelaajan pelitaitoa.
Poikkeustapauksissa voidaan pelaajalle myös määrätä suurempi tarkkatasoitus kuin mitä
paras tulos edellyttäisi.
21.6 Jos pelaaja ei toimita tulosta, joka oikeuttaa tarkkatasoitukseen 36,0, hänelle EI saa
antaa tarkkatasoitusta 36,0.
21.7 Kansallinen liitto voi harkintansa mukaan edellyttää, että pelaajalle saa antaa EGAtasoituksen vain jos hän on suorittanut golfsääntökokeen.
21.8 Ilman tasoitusta olevalle pelaajalle ei saa antaa ensimmäiseen tasoitusryhmään kuuluvaa tarkkatasoitusta ilman kansallisen liiton tai tähän valtuutetun alueellisen organisaation
kirjallista lupaa.
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22. Tasoitusten muutokset (alteration of handicaps)
22.1 Määritelmä 2.17 jakaa tarkkatasoitukset viiteen tasoitusryhmään.
22.2 Kaikki tasoitustulokset pitää kirjata tasoitusrekisteriin Stableford-pisteinä (pistebogeypisteinä). Tasoitustoimikunnan pitää tallentaa pelaajan tasoitustulokset aikajärjestyksessä.
22.3 Pelaajan tasoitusrekisterin pitää sisältää:
• tapahtuman päivämäärä,
• tuloksen kirjaamispäivämäärä,
• pistebogeytulos (9-reiän ja 18-reiän tulokset tulee taltioida erikseen),
• CSA (jos on käytössä),
• CSA:lla korjattu pistebogeytulos (jos on käytössä),
• tarkistettu tarkkatasoitus ja
• muu ao. kansallisen liiton mahdollisesti edellyttämä tieto (ks. liite B).
22.4 Pelaajan pitää palauttaa kalenterivuodessa neljä (4) tasoitustulosta riittävän tiedon
antamiseksi tasoituksesta päättävälle taholle hänen pelikyvystään tarkkatasoituksen tarkoituksenmukaiseksi ylläpitämiseksi kohtien 22.8 - 22.15 määräysten mukaisesti, jotta tarkkatasoituksen säätäminen ja vahvistaminen tasoitusten vuositarkistuksessa on mahdollista.
22.5 Vain seuraavia tarkkatasoituksia voidaan ylläpitää lauseiden 22.8–22.15 mukaisesti:
Tarkkatasoitukset, jotka on tarkistettu ja/tai vahvistettu tasoitusten vuositarkistuksessa perustuen neljään (4) tai useampaan edellisen vuoden tasoitustulokseen.
Tarkkatasoitukset, joita ylläpidetään neljän (4) tai useamman kuluvan vuoden tasoitustuloksen perusteella.

Tarkkatasoitukset, jotka on hankittu edellisenä tai kuluvana vuonna kohdan 21 perusteella.
Tarkkatasoitukset, jotka on aktivoitu uudelleen kilpagolfia varten pelaajan meneteltyä kohdan

22.7 mukaisesti.

Tällaiset tarkkatasoitukset pitää selkeästi merkitä tähdellä (*) pelaajan tasoitusrekisteriin ja
tasoitustodistukseen osoittamaan sitä, että tarkkatasoitukset ovat oikein ylläpidettyjä ja riittävään ajanmukaiseen tietoon perustuvia, ja siten hyväksyttäviä mihin tahansa tasoituskelpoiseen kilpailuun osallistumiseen, jossa edellytetään EGA-tasoitusta (ks. liite G, päätös
5.1).
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22.6 Tarkkatasoitus, joka perustuu kolmeen (3) tai vähempään edellisen kalenterivuoden
tasoitustulokseen, perustuu riittämättömään ajanmukaiseen tietoon eikä tasoitusta voida
luotettavasti vahvistaa oikeaksi. Koska tasoituksen tarkistamisen kannalta pätevä ja välttämätön tieto puuttuu, ei tällainen tasoitus aidosti kuvaa pelaajan tuloksentekokykyä. Koska
tällainen tarkkatasoitus ei ole riittävän luotettava, se pitää säilyttää ennallaan tasoitusten
vuositarkistuksessa. Seuraavana vuonna tarkkatasoitusta ei saa tarkistaa kohtien 22.8–
22.15 määräysten mukaisesti.
Epäluotettavaa tarkkatasoitusta ei saisi kotiseuran, minkään muun jäsenseuran tai kansallisen liiton toimesta hyväksyä tasoituskelpoiseen kilpailuun osallistumiseksi, jos edellytetään
EGA-tasoitusta. Tasoitusta voidaan kuitenkin käyttää sosiaalisissa tai vastaavissa peleissä
(ks. liite G, päätös 5.1).

22.7 Tarkkatasoitus, joka ei enää ole aktiivinen, aktivoidaan uudelleen kilpagolfiin ja tasoitusta ryhdytään ylläpitämään kohtien 22.8–22.15 määräysten mukaisesti heti kun pelaaja on
palauttanut seuraavana vuonna kolme (3) tasoituskelpoisen tuloksen edellytysten vallitessa
pelattua tulosta. Hänen uusi tarkkatasoituksensa lasketaan hänen edellisen tarkkatasoituksen ja kolmen palautetun tuloksen perusteella.
Huomautus 1: Tasoitustoimikunnan tulee tarkastella pelaajan uutta tarkkatasoitusta
kohdan 25 määräysten mukaisesti.
Huomautus 2: Mikäli tasoitustoimikunta sallii pelaajan kilpailla tasoituskelpoisissa kilpailuissa omassa kotiseurassaan palauttaakseen tuloksia tarkkatasoituksensa uudelleen ak-

tivoimiseksi, hänen ei yleensä pitäisi saada palkintoa.

22.8 Pelaajan tasoitustulos, joka on hänen asianmukaisella puskurivyöhykkeellä, ei muuta
hänen tarkkatasoitustaan.
22.9 Pelaajan tasoitustulos, jonka Stableford-pistemäärä (bogeypisteet) on alhaisempi kuin
hänen puskurivyöhykkeensä, tai ei palauta lainkaan tasoituskierrokseltaan tuloskorttia (ns.
No Return), nostaa pelaajan tarkkatasoitusta 0,1:llä tasoitusryhmissä 1 - 4 ja 0,2:lla tasoitusryhmässä 5.
22.10 Pelaajan tasoitustulos, jonka Stableford-pistemäärä (bogeypisteet) on 37 tai
enemmän, alenee pelaajan tarkkatasoitus jokaista 36:n pisteen ylittävää pistettä kohden
tasoitusryhmästä riippuvalla määrällä.
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22.11 Tarkkatasoitukset säädetään oheisen taulukon mukaisesti (vrt. tasoitusten muuntotaulukko, liite C):
Tasoitusryhmä
1

Tarkkatasoitus
- 4,4

Puskurivyöhyke
18-reikää

9-reikää

Tasoitus
nousee

Tasoitus
alenee

35 - 36

–

0,1

0,1

2

4,5 - 11,4

34 - 36

–

0,1

0,2

3

11,5 - 18,4

33 - 36

(35 - 36)

0,1

0,3

4

18,5 - 26,4

32 - 36

34 - 36

0,1

0,4

5

26,5 - 36,0

31 - 36

33 - 36

0,2

0,5

Esimerkki:
Jos pelaaja tasoituksella 11,2 tekee tasoitustuloksen, joka on 32 pistettä, nousee hänen
tarkkatasoituksensa lukuun 11,3. Jos sama pelaaja tämän jälkeen pelaa 42 pistettä, hänen
tarkkatasoituksensa alenee 6 x 0,2 = 1,2:lla, jolloin hänen uusi tarkkatasoituksensa on
10,1.
22.12 Jos pelaajan tarkkatasoitusta on laskettava niin paljon, että se muuttuu korkeammasta tasoitusryhmästä alempaan tasoitusryhmään, tasoitusta alennetaan ensin ylemmän
tasoitusryhmän mukaisesti siihen saakka, että aleneva tasoitus tulee alemman tasoitusryhmän alueelle. Tämän jälkeen tasoitusta alennetaan alemman tasoitusryhmän mukaisesti.
Esimerkki:
Pelaajan tarkkatasoitus on 19,1 ja hän saa 42 pistettä. Hänen EGA-tarkkatasoituksena
aleneminen lasketaan seuraavasti:
19,1 - (2 x 0,4) = 19,1 - 0,8 = 18,3
18,3 - (4 x 0,3) = 18,3 - 1,2 = 17,1
22.13 Riippuen kohdan 12.10 mukaisesta päätöksestä, pelaajan tarkkatasoituksen
nousemiseen tai alenemiseen vaikuttavat asiat on tasoitustoimikunnan käsiteltävä ja rekisteröitävä samana päivänä, kun tasoitustulos tulee tasoitustoimikunnan tietoon.
Huomautus: Kansallinen liitto voi päättää, että pelaajan tarkkatasoituksen muutokset ovat
pelaajan omalla vastuulla (katso kohta 12.10), ja että tarkkatasoituksen nostaminen tai laskeminen on pelaajan itsensä hoidettava välittömästi tasoituskierroksen jälkeen. Tasoituksen
muutokset pitää merkitä tasoitusrekisteriin samana päivänä, kun tulos tulee tasoituksesta
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päättävän tahon tietoon.
22.14 Pelaajan tarkkatasoitusta ei voida laskea ensimmäiseen tasoitusryhmään harjoitus-

tuloksella.
Esimerkki: Jos pelaajan tasoitus on 4,6 ja hän pelaa harjoitustuloksen 40 Stableford-pistettä,
niin hänen uusi tarkkatasoituksensa laskee vain arvoon 4,5.
22.15 Lukuun ottamatta kohtien 25 ja 26 mahdollistamaa tasoituksen nostamista, kansallinen liitto voi päättää rajoittaa EGA-tarkkatasoituksen nousemisen 2,0 lyöntiin laskettuna
kalenterivuoden alhaisimmasta EGA-tarkkatasoituksesta.

23. Tasoituksen väliaikainen peruuttaminen ja tasoituksen
menettäminen (suspension and loss of handicaps)
23.1 Pelaajan tasoituksesta päättävän tahon nimeämä tasoitustoimikunta voi peruuttaa hänen EGA-tasoituksensa, mikäli pelaaja on toimikunnan mielestä johdonmukaisesti,
räikeästi tai tarkoituksella laiminlyönyt EGA-tasoitusjärjestelmän hänelle määräämät velvoitteet.
23.2 Mikäli asianmukaisen selvityksen perusteella pelaajan tasoituksesta päättävän tahon
tyydytykseksi todetaan, että pelaaja ei ole ilmoittanut (vieraskentällä pelattuja) tasoitustuloksia, pelaajan EGA-tasoitus voidaan peruuttaa tasoituksesta päättävän tahon harkitsemaksi
sellaiseksi ajaksi, joka mahdollistaa tarpeellisen tiedon saamisen pelaajan tasoituksen palauttamiseksi ja sen tarkistamiseksi.
23.3 Pelaajalle on ilmoitettava tasoituksen peruuttamisajan pituus ja kaikki muut uhkavaatimukset. Pelaajan tasoitusta ei saa peruuttaa ilman, että pelaajalle ensin annetaan mahdollisuus tulla tasoituksesta päättävän tahon tasoitustoimikunnan kuultavaksi.
23.4 Jos jotakin kansallisen liiton asettamaa määräystä vastaan on toimittu, kurinpidolliset
toimet pelaajan kotiseurassaan tekemiksi väitettyjen rikkomusten suhteen pitää kotiseuran
laittaa vireille ja päättää. Kaikissa muissa tapauksissa pelaajan tasoituksesta päättävän
tahon pitää käsitellä ja päättää asia.
23.5 Jos pelaaja on useamman jäsenseuran jäsen, muut kuin hänen kotiseuransa ei voi
päättää pelaajan tasoituksen peruuttamisesta.
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23.6 Jos pelaajan jäsenyys hänen kotiseurassaan on peruutettu, myös hänen tarkkatasoituksensa automaattisesti pitää peruuttaa kunnes jäsenyys on palautettu.
23.7 Kun pelaajan tasoitus on peruutettu, hän ei ole oikeutettu kilpailemaan tai osallistumaan
mihinkään golftapahtumaan, jossa edellytetään EGA-tasoitusta.
23.8 Pelaajan tasoituksen peruutus on voimassa kaikissa jäsenseuroissa, joissa pelaaja
joko on jäsen tai joihin hän liittyy mainitun ajanjakson kuluessa.
23.9 Kansallisen liiton pitää osoittaa valitusmenettely pelaajan käytettäväksi, jos hän on
tyytymätön edellä olevien määräysten seuraamuksiin.
Huomautus: Toimiessaan kohdissa 23.1 - 23.7 kuvattujen määräysten mukaisilla valtuuksilla, toimikunnan pitää varmistaa toimiensa asianmukainen laillisuus.
23.10 Pelaaja menettää EGA-tarkkatasoituksensa välittömästi, kun hän ei enää ole jäsen
missään jäsenseurassa tai kansallisessa liitossa, lukuun ottamatta tilannetta, jossa pelaaja
vaihtaa hänen tasoituksesta päättävää tahoa.

24. Tasoitusten palauttaminen (restoration of handicaps)
24.1 Pelaaja, jonka tarkkatasoitus on peruutettu kohtien 23.1 ja 23.2 perusteella, voi saada
tarkkatasoituksensa takaisin tavalla, jonka pelaajan tasoituksesta päättävän tahon tasoitustoimikunta päättää kohdan 24.3. määräysten mukaisesti
24.2 Jos pelaajan tarkkatasoitus tullaan palauttamaan 12 kuukauden kuluessa siitä
ajankohdasta, jolloin tasoitus joko peruutettiin tai menetettiin kohtien 23.6 tai 23.10 mukaisesti, pitää tasoitus saattaa entiselleen pelaajan viimeisimmän tasoituksen mukaan.
Kaikissa muissa tapauksissa pelaajalle pitää myöntää uusi tarkkatasoitus sen mukaan, mitä
kohdan 21 määräysten mukaisen menettely edellyttää.
24.3 Kun pelaajalle myönnetään uusi tasoitus, tasoitustoimikunnan pitää perustaa päätöksensä harkintaan, joka ottaa huomioon pelaajan viimeisimmän tasoituksen. Tasoitusryhmän
1 tasoitusta ei voida antaa ilman kansallisen liiton kirjallista lupaa.
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25. Tasoitustoimikunnan yleispelillinen toimivalta ja velvollisuus (powers
and duties of the Handicap Committee Relating to General Play)
25.1 Aina kun pelaajan tasoituksesta päättävän tahon tasoitustoimikunta toteaa, että
pelaajan tarkkatasoitus on liian korkea kuvatakseen hänen senhetkisiä pelitaitojaan, tasoitustoimikunnan pitää kohdan 25.3 mukaisesti alentaa tarkkatasoitusta vähintään yhdellä
lyönnillä harkitsemalleen tarkoituksenmukaiselle tasolle.
25.2 Aina kun pelaajan tasoituksesta päättävän tahon tasoitustoimikunta toteaa, että
pelaajan tarkkatasoitus on liian alhainen kuvatakseen hänen senhetkisiä pelitaitojaan, tasoitustoimikunnan pitää nostaa tarkkatasoitusta vähintään yhdellä lyönnillä harkitsemalleen
tarkoituksenmukaiselle tasolle.
25.3 Kun tasoitustoimikunta on päättänyt, että tasoitusryhmään 1 kuuluvan pelaajan tarkkatasoitusta on laskettava, tai että tasoitusryhmään 2 kuuluvan pelaajan tarkkatasoitusta
on laskettava tasoitusryhmään 1, tasoitustoimikunnan on lähetettävä päätös kansallisen
liiton tietoon. Muutos tulee voimaan, kun kansallinen liitto vahvistaa päätöksen.
25.4 Pelaajan tasoituksesta päättävän tahon tasoitustoimikunnan pitää, päättäessään
joko tasoituksen oikaisemisesta tai tämän suosittamisesta, ottaa huomioon kaikki pelaajan
golftaitoon liittyvä saatavilla oleva tieto. Tarkastelussa on otettava erityisesti huomioon:
Pelikierrosten toistuvuus.
Pelikierrosten toistuvuus verrattuna palautettuihin tasoitustuloksiin.
Äskettäin palautettujen tasoitustulosten lukumäärä, ja ei pelkästään tarkkatasoitusta sivuavat ja sen alittavat tulokset, vaan myös puskurivyöhykkeen ja tätä huonommat tulokset.
Pelaajan suoritukset reikäpelissä, nelipallossa, nelipallo-lyöntipelissä ja muissa tapahtumissa,
jotka eivät ole tasoituskelpoisia.
Huomautus: Tasoitustoimikunnan on harkittava ankaraa suhtautumista sellaiseen pelaajaan, jonka yleisen pelitaidon tiedetään nopeasti parantuvan, tai kääntäen.
25.5 Tasoitustoimikunnan pitää ilmoittaa pelaajalle jokaisesta hänen tarkkatasoituksensa
muutoksesta, joka on tehty tämän kohdan perusteella. Muutos tulee voimaan pelaajan tultua
siitä tietoiseksi.
Huomautus: Jos pelaaja on tyytymätön toimikunnan päätökseen, hänelle on annettava mahdollisuus tulla toimikunnan kuultavaksi. Tässä tilaisuudessa pelaajaa on myös informoitava
hänen EGA-tasoitusjärjestelmän mukaisista oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan.
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Toimiessaan kohdissa 25.1 - 25.4 kuvattujen määräysten mukaisilla valtuuksilla, toimikunnan
pitää varmistaa toimiensa asianmukainen laillisuus.
25.6 Kansallisen liiton pitää osoittaa valitusmenettely pelaajalle, joka on tyytymätön edellä
olevien klausuulien mukaisiin ratkaiseviin päätöksiin.
25.7 Muun kuin pelaajan oman kotiseuran kilpailua järjestävä tasoitustoimikunta tai muu
elin voi, jos tällä on pätevä syy päätyä siihen, että pelaajan tarkkatasoitus on liian korkea,
laskea hänen tasoitustaan. Jokainen tämän pykälän mukainen tasoituksen alentaminen on
pätevä ainoastaan siinä kilpailussa, jota varten se on tehty. Pelaajan kotiseuraa on asiasta
informoitava, ja toimitettava kaikki asiaan liittyvät tiedot.

26. Tasoituksen vuositarkistus (annual handicap review)
26.1 Tasoituksesta päättävän tahon tasoitustoimikunnan on tehtävä tasoituksen vuositarkistus mahdollisimman pian vuoden (pelikauden) päätyttyä. Vuositarkistus on pakollinen
kaikille pelaajille.
26.2 Jotta pelaajan tarkkatasoituksen tarkistus on paikkansapitävä ja oikeudenmukainen, jokaisen pelaajan pitää palauttaa vuositarkistuksen jälkeen vähintään neljä (4) uutta
tasoitustulosta ennen seuraavaa vuositarkistusta.
26.3 Tasoituksen vuositarkistuksessa tasoitustoimikunnan pitää vahvistaa tai muuttaa
kaikkien niiden pelaajien tarkkatasoitukset, jotka ovat palauttaneet neljä (4) tai enemmän
tasoitustulosta menneen kalenterivuoden aikana kohdan 25 määräysten mukaisesti (ks.
myös liitteessä L oleva EGA:n ohjeistus).
Huomautus: Tällaiset tarkkatasoitukset pitää selkeästi merkitä tähdellä (*) pelaajan tasoitusrekisteriin ja tasoitustodistukseen osoittamaan sitä, että tarkkatasoitukset ovat oikein ylläpidettyjä ja riittävään ajanmukaiseen tietoon perustuvia, ja siten hyväksyttäviä mihin tahansa
tasoituskelpoiseen kilpailuun osallistumiseen, jossa edellytetään EGA-tasoitusta (ks. myös
kohta 22.5).
26.4 Tarkkatasoitus, joka perustuu kolmeen (3) tai vähempään edellisen kalenterivuoden tasoitustulokseen, perustuu riittämättömään ajanmukaiseen tietoon eikä tasoitusta voida luo-

tettavasti vahvistaa oikeaksi. Koska tasoituksen tarkistamisen kannalta pätevä ja välttämätön
tieto puuttuu, ei tällainen tasoitus aidosti kuvaa pelaajan tuloksentekokykyä. Tällainen tarkkatasoitus pitää säilyttää ennallaan (ei-aktiivinen) kunnes pelaaja on palauttanut kolme (3)
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tasoituskelpoisten edellytysten vallitessa pelattua tulosta seuraavana vuonna (ks. kohdat

22.6 ja 22.7).

26.5 Tasoitustoimikunta voi käyttää EGA:n liitteen L ohjeistukseen perustuvaa tietokoneohjelmaa apunaan tunnistaakseen sellaiset pelaajien tasoitukset, jotka ansaitsevat harkintaa
tasoituksen muuttamiseksi.
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Liite I – Seuratasoitus (CLUB HANDICAP)
I/1. Seuratasoituksen tarkoitus (Purpose of a club handicap)
Pelinautinnon lisäämiseksi kokemattomille pelaajille, erityisesti aloittelijoille, monet seurat
antavat tasoituksia, jotka ylittävät virallisen EGA-tarkkatasoituksen rajat, ja joiden rajat kansallinen liitto on määrännyt (kohta 21.1). Nämä ns. seuratasoitukset ovat yleensä enintään
54, mutta voivat olla suurempiakin. Seuratasoituksen tarkoituksena on antaa jäsenseurojen
jäsenille mahdollisuus pelata ja kilpailla vain omalla kotikentällään kotiseuran päättämien
rajoitusten mukaisesti.

I/2. Määritelmät (Definitions)
Seuratasoitus (Club Handicap)
Seuratasoitus on tasoitus, joka ylittää virallisen EGA-tarkkatasoituksen ylärajan.
EGA-tarkkatasoitus on enintään 36,0. Seuratasoitus esitetään kokonaislukuna.
Tasoitustoimikunta voi antaa pelaajalle ensimmäisen seuratasoituksen, joka vastaa pelaajan
taitotasoa. Seuratasoitusta käytetään pelaajan pelitasoitusta määriteltäessä.
Tasoitusryhmä
1

EGA-tarkkatasoitus
- 4,4

2

4,5 - 11,4

3

11,5 - 18,4

4

18,5 - 26,4

5

26,5 - 36,0

Seuratasoitus 6

37 - 54

Seuratasoitusero (Club Handicap Differential)
“Seuratasoitusero” on EGA-tarkkatasoituksen 36,0 ja pelattavalla kentällä sen antaman
EGA-pelitasoituksen välinen ero.
Esimerkki:
EGA-pelitasoitustaulukon mukaan pelaaja, jonka tarkkatasoitus on 36,0 ja joka pelaa etutiiltä omalla kotikentällään, saa pelitasoituksekseen 39. Seuratasoitusero pelattaessa etutiiltä
on 39 - 36,0 = 3.
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Seurapelitasoitus (Club Playing Handicap)
“Seurapelitasoitus” on tasoituslyöntien lukumäärä, jonka pelaaja saa seuratasoituksella pela-

tessaan tietyltä tiipaikalta kyseisellä kentällä. Yksinkertaisuuden vuoksi pelaajan seurapelitasoitus määritetään lisäämällä seuratasoitusero hänen seuratasoitukseensa.

Esimerkki:
Suurin seuratasoitus pelaajan kotiseurassa on 54.
Seuratasoitusero miesten etutiiltä on 3. Miesten seuratasoitus 38 muuntuu seurapelitasoitukseksi 41 (=38+3), seuratasoitus 53 muuntuu seurapelitasoitukseksi 56 (=53+3), jne.
Seuratasoitusero naisten etutiiltä on 5. Naisten seuratasoitus 41 muuntuu seurapelitasoitukseksi 46 (=41+5).

I/3. Seuratasoituksen muuttuminen (Alteration of club handicaps)
Seuratasoitus ei nouse paitsi EGA-tasoitusjärjestelmän kohdan 25.2 tapauksessa. Seuratasoituksia alennetaan aina kokonaisluvun verran.
Palauttaessaan kortin, missä on 37 tai enemmän pistebogeypistettä, alennetaan pelaajan
seuratasoitusta yhdellä (1,0) jokaista pistettä kohden, joka ylittää 36 pistettä.
Esimerkki:
Nainen, joka pelaa seuratasoituksella 49, palauttaa pistebogeytuloksen, jossa on 39 pistettä.
Hänen uusi seuratasoituksensa on 46 (=49-3).
Tasoitusryhmä
1

Tarkkatasoitus
- 4,4

Puskurivyöhyke
18-reikää

9-reikää

Tasoitus
nousee

Tasoitus
alenee

35 - 36

–

0,1

0,1

2

4,5 - 11,4

34 - 36

–

0,1

0,2

3

11,5 - 18,4

33 - 36

(35 - 36)

0,1

0,3

4

18,5 - 26,4

32 - 36

34 - 36

0,1

0,4

5

26,5 - 36,0

31 - 36

33 - 36

0,2

0,5

Seuratasoitus 6

37 – 54

Tasoitus ei nouse
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1,0

Liite D – Competition Stableford
Adjustment (CSA)
Johdantoa
USGAn Course Rating –systeemissä todetaan: ”USGAn Course Ratingin ja Slope Ratingin
määritysten tulee vastata olosuhteita kauden aikana, jolloin suurin osa kierroksista pelataan.”
Kierroksia kuitenkin pelataan useasti olosuhteissa, joissa joko sää tai kentän kunto ei vastaa
normaalia ja jotka kuitenkin vaikuttavat EGA tasoitusmääräysten mukaisesti pelaajan tasoitukseen. CSA-laskenta kehitettiin havainnoimaan olosuhteet, jotka poikkeavat huomattavasti normaalista ja vaikuttavat siten, että ”normaalin olosuhteen Rating” ei enää ole oikea
ja jotain tulosten ”säätöä” pitäisi tehdä tämän korjaamiseksi.
CSA-systeemi on tehty erittäin hyvin toimivan Competition Scratch Score (CSS) –systeemin
pohjalta. Kyseisen systeemin on kehittänyt ”British Council of National Golf Unions” ja se
esiteltiin ensi kerran 1989.

CSA-laskennassa pelaajien tuloksia verrataan kyseisten pelaajien odotettuihin tuloksiin

normaaleissa olosuhteissa. Jos tulosten odotettu vaihtelu (variaatio) ylittää tietyt raja-arvot,
tehdään pistekorjaus kaikkien pelaajien pistebogey-tuloksiin. Kyseinen pistekorjauksen
suuruus ja suunta riippuu lasketun vaihtelun suuruudesta.
Oletettu tulos voi vaihdella sen mukaan kuinka paljon eri tasoitusryhmäläisiä suhteessa
muihin tasoitusryhmiin on kilpailussa mukana. Kun olosuhteet poikkeavat normaalista,
voidaan CSA-laskennalla säätää pistebogey-tuloksia ylöspäin (+1, +2 tai +3 pistettä) tai
alaspäin (-1 piste) ja jos olosuhteet ovat erittäin poikkeukselliset, voidaan tulokset julistaa
vain laskukelpoisiksi (kaikille lasketaan aluksi +3 pistettä) jolloin tasoitukset eivät kenelläkään
nouse.
Kuten kahdessa edellisessä EGA Tasoitusmääräyksissä, CSA-systeemin käyttöönotto ei
ole pakollista, mutta CSS-systeemin käyttö Brittein saarilla ja Irlannissa sekä CSA-systeemin
käyttö muutamassa Manner-Euroopan maassa ovat toimineet hyvin tasoituslaskennassa ja
tämän takia sitä ei voi sivuuttaa.
EGA suosittelee voimakkaasti, että kansalliset liitot ottavat CSA-järjestelmän käyttöön
1.1.2007 alkaen.
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Määritelmä

”Competition Stableford Adjustment” on pistekorjaustekijä, joka tehdään pelaajan pistebogey-tulokseen jokaisen pelatun tasoituskelpoisen kilpailukierroksen jälkeen EGA tasoitusmääräysten kohdan 20.6 mukaan.

Menettely
CSA-laskenta tehdään jokaisen tasoituskelpoisen kilpailukierroksen jälkeen seuraavan
menettelyn mukaisesti.

Pelaajien lukumäärä sisältäen
ei palautetut tulokset

Pyöristetty

Prosenttiosuudet

%

Kategoria 1

A

A x 100 / D

F

I

Kategoria 2

B

A + B x 100 / D

G

M

Kategoriat 1 + 2

A+B

M-I=J

J

Kategoriat 3 + 4

C

100 - M

K

Yhteensä A + B + C

D

34 tai 35 (katso kohta 6)
pistettä tai enemmän
olevien pistebogeytulosten määrä kategorioissa 1, 2 ja 3 + 4

E

Yhteensä I + J + K

E x 100 / D

H

100

L

		
1.
Syötä laatikoihin A, B ja C pelaajien lukumäärä, sisältäen ei palautetut tulokset,
jokaisesta tasoitusryhmästä 1, 2 ja 3 + 4.
2.
Syötä kaikkien pelaajien lukumäärä tasoitusryhmistä 1, 2, 3 ja 4 (sisältäen ei palautetut tulokset) laatikkoon D. Tämä saatu lukumäärä ei saa olla alle 15. Jos lukumäärä
on alle 15, niin CSA-laskelmaa ei voida tehdä.
Laske laatikoihin F ja G prosenttiosuus viereisten laatikoiden luvuista suhteessa laa3.
tikon D lukumäärään.
4.
Pyöristä laatikon F luku lähimpään 10 %:iin ja laita tulos laatikkoon I (5 % pyöristetään
ylöspäin).
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5.
6.

7.
8.
9.
10.

11.
12.

13.
14.
15.

Pyöristä laatikon G luku lähimpään 10 %:iin ja laita tulos laatikkoon M (5 % pyöristetään
ylöspäin). Vähennä I saadusta luvusta M ja syötä tämä laatikkoon J; M – I =J.
Syötä laatikkoon E lukumäärä pelaajista tasoitusryhmissä 1, 2 3 ja 4, jotka ovat saaneet
kilpailukierroksella vähintään 34 pistebogey-pistettä, jos M = 60 % tai enemmän. Jos
M = 50 % tai vähemmän, laske lukumäärä E käyttäen rajana 35 pistebogey-pistettä.
Laske prosenttiosuus H.
Laske laatikkoon K luku, joka saadaan vähentämällä laatikon M arvo sadasta (100).
Saatu prosenttiluku ei välttämättä ole sama, joka saataisiin laskemalla prosenttiluku
laatikosta C edellä mainituilla tavoilla.
Pyöristä luku laatikossa H lähimpään kokonaisluku (0.5 pyöristetään ylöspäin) ja syötä
tämä luku laatikkoon L.
Valitse Taulukko B.
Valitse rivi mikä sisältää prosenttiluvut laatikoista I, J ja K.
Etsi laatikon L sisältämä luku valitulta riviltä. Pistebogey-tuloksiin saatava pistekorjaus
löytyy kyseisen sarakkeen yläpuolelta ja tämä luku lisätään tai poistetaan kaikkien pelaajien pistebogey-tuloksiin ennen kuin pelaajalle tehdään tasoitusmuutokset kyseisen
korjatun pistebogey-tuloksen mukaisesti
Otsikko ”Vain laskevat tulokset” sarakkeen yläosassa tarkoittaa, että kyseisenkilpailun
tulokset eivät vaikuta tasoitukseen nostavasti. Tasoitusta alentavat tulokset lasketaan
sen jälkeen, kun kaikille pelaajille on lisätty pistebogey-tuloksiin kolme (3) pistettä.
Jos kilpailu on keskeytetty ja lopetettu mistä tahansa syystä, laskevat tasoitustulokset lasketaan käyttäen pistebogey-tuloksia ilman pistekorjausta. Nostavia tuloksia ei
hyväksytä.
Tasoituskelpoisessa kilpailussa tasoitusryhmään 5 kuuluvien pelaajien tasoituksien
nostaminen ja laskeminen tapahtuu pelaajien pistebogey-tuloksilla, joihin ei käytetä
pistekorjausta.
Tasoitustoimikuntaa muistutetaan siitä, että sillä ei ole oikeutta päättää, onko tasoituskelpoinen kilpailu tai eikö se ole ”Vain laskevat tulokset”-kilpailu.
CSA-laskentaa ei voi käyttää harjoituskierroksille tai 9-reikäisiin kilpailuihin.
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Taulukko B
Competition Stableford Adjustment (CSA)
Vain
laskevat
tulokset

Tasoituskategoriat
1

2

3

+3

+2

+1

0

-1

0%

0%

100 %

0

-

3

4

-

5

6

-

8

9

-

12

13

-

30

31

+

0%

10 %

90 %

0

-

3

4

-

6

7

-

9

10

-

13

14

-

32

33

+

0%

20 %

80 %

0

-

3

4

-

6

7

-

9

10

-

14

15

-

34

35

+

0%

30 %

70 %

0

-

4

5

-

6

7

-

10

11

-

14

15

-

36

37

+

0%

40 %

60 %

0

-

4

5

-

6

7

-

10

11

-

15

16

-

38

39

+

0%

50 %

50 %

0

-

4

5

-

7

8

-

10

11

-

16

17

-

40

41

+

0%

60 %

40 %

0

-

4

5

-

7

8

-

11

12

-

17

18

-

41

42

+

0%

70 %

30 %

0

-

4

5

-

7

8

-

11

12

-

17

18

-

43

44

+

0%

80 %

20 %

0

-

4

5

-

7

8

-

12

13

-

18

19

-

45

46

+

0%

90 %

10 %

0

-

4

5

-

7

8

-

12

13

-

19

20

-

47

48

+

0%

100 %

0%

0

-

4

5

-

8

9

-

13

14

-

19

20

-

49

50

+

10 %

0%

90 %

0

-

4

5

-

6

7

-

9

10

-

14

15

-

34

35

+

10 %

10 %

80 %

0

-

4

5

-

6

7

-

10

11

-

15

16

-

36

37

+

10 %

20 %

70 %

0

-

4

5

-

6

7

-

10

11

-

15

16

-

38

39

+

10 %

30 %

60 %

0

-

4

5

-

7

8

-

11

12

-

16

17

-

39

40

+

10 %

40 %

50 %

0

-

4

5

-

7

8

-

11

12

-

17

18

-

41

42

+

10 %

50 %

40 %

0

-

4

5

-

7

8

-

12

13

-

18

19

-

43

44

+

10 %

60 %

30 %

0

-

4

5

-

7

8

-

12

13

-

18

19

-

45

46

+

10 %

70 %

20 %

0

-

4

5

-

8

9

-

12

13

-

19

20

-

47

48

+

10 %

80 %

10 %

0

-

4

5

-

8

9

-

13

14

-

20

21

-

49

50

+

10 %

90 %

0%

0

-

4

5

-

8

9

-

13

14

-

20

21

-

51

52

+

20 %

0%

80 %

0

-

4

5

-

7

8

-

11

12

-

16

17

-

38

39

+

20 %

10 %

70 %

0

-

4

5

-

7

8

-

11

12

-

16

17

-

39

40

+

20 %

20 %

60 %

0

-

4

5

-

7

8

-

11

12

-

17

18

-

41

42

+

20 %

30 %

50 %

0

-

4

5

-

7

8

-

12

13

-

18

19

-

43

44

+

20 %

40 %

40 %

0

-

4

5

-

7

8

-

12

13

-

19

20

-

45

46

+

20 %

50 %

30 %

0

-

4

5

-

8

9

-

13

14

-

19

20

-

47

48

+

20 %

60 %

20 %

0

-

4

5

-

8

9

-

13

14

-

20

21

-

49

50

+

20 %

70 %

10 %

0

-

4

5

-

8

9

-

13

14

-

21

22

-

51

52

+

20 %

80 %

0%

0

-

4

5

-

8

9

-

14

15

-

22

23

-

53

54

+

30 %

0%

70 %

0

-

4

5

-

7

8

-

12

13

-

18

19

-

41

42

+

30 %

10 %

60 %

0

-

4

5

-

7

8

-

12

13

-

18

19

-

43

44

+

30 %

20 %

50 %

0

-

4

5

-

8

9

-

12

13

-

19

20

-

45

46

+

30 %

30 %

40 %

0

-

4

5

-

8

9

-

13

14

-

20

21

-

47

48

+

30 %

40 %

30 %

0

-

4

5

-

8

9

-

13

14

-

20

21

-

49

50

+
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Vain
laskevat
tulokset

Tasoituskategoriat
1

2

3

+3

+2

+1

0

-1

30 %

50 %

20 %

0

-

5

6

-

8

9

-

14

15

-

21

22

-

51

52

+

30 %

60 %

10 %

0

-

5

6

-

9

10

-

14

15

-

22

23

-

53

54

+

30 %

70 %

0%

0

-

5

6

-

9

10

-

15

16

-

23

24

-

55

56

+

40 %

0%

60 %

0

-

4

5

-

8

9

-

13

14

-

19

20

-

45

46

+

40 %

10 %

50 %

0

-

4

5

-

8

9

-

13

14

-

20

21

-

47

48

+

40 %

20 %

40 %

0

-

5

6

-

8

9

-

14

15

-

21

22

-

49

50

+

40 %

30 %

30 %

0

-

5

6

-

8

9

-

14

15

-

21

22

-

51

52

+

40 %

40 %

20 %

0

-

5

6

-

9

10

-

14

15

-

22

23

-

53

54

+

40 %

50 %

10 %

0

-

5

6

-

9

10

-

15

16

-

23

24

-

55

56

+

40 %

60 %

0%

0

-

5

6

-

9

10

-

15

16

-

24

25

-

57

58

+

50 %

0%

50 %

0

-

5

6

-

8

9

-

14

15

-

21

22

-

49

50

+

50 %

10 %

40 %

0

-

5

6

-

9

10

-

14

15

-

22

23

-

51

52

+

50 %

20 %

30 %

0

-

5

6

-

9

10

-

15

16

-

22

23

-

53

54

+

50 %

30 %

20 %

0

-

5

6

-

9

10

-

15

16

-

23

24

-

55

56

+

50 %

40 %

10 %

0

-

5

6

-

9

10

-

16

17

-

24

25

-

57

58

+

50 %

50 %

0%

0

-

5

6

-

10

11

-

16

17

-

25

26

-

59

60

+

60 %

0%

40 %

0

-

5

6

-

9

10

-

15

16

-

23

24

-

53

54

+

60 %

10 %

30 %

0

-

5

6

-

9

10

-

15

16

-

24

25

-

55

56

+

60 %

20 %

20 %

0

-

5

6

-

9

10

-

16

17

-

24

25

-

57

58

+

60 %

30 %

10 %

0

-

5

6

-

10

11

-

16

17

-

25

26

-

59

60

+

60 %

40 %

0%

0

-

5

6

-

10

11

-

17

18

-

26

27

-

61

62

+

70 %

0%

30 %

0

-

5

6

-

10

11

-

16

17

-

25

26

-

57

58

+

70 %

10 %

20 %

0

-

5

6

-

10

11

-

16

17

-

25

26

-

59

60

+

70 %

20 %

10 %

0

-

5

6

-

10

11

-

17

18

-

26

27

-

60

61

+

70 %

30 %

0%

0

-

5

6

-

10

11

-

17

18

-

27

28

-

62

63

+

80 %

0%

20 %

0

-

5

6

-

10

11

-

17

18

-

26

27

-

60

61

+

80 %

10 %

10 %

0

-

6

7

-

10

11

-

18

19

-

27

28

-

62

63

+

80 %

20 %

0%

0

-

6

7

-

11

12

-

18

19

-

28

29

-

64

65

+

90 %

0%

10 %

0

-

6

7

-

11

12

-

18

19

-

28

29

-

64

65

+

90 %

10 %

0%

0

-

6

7

-

11

12

-

19

20

-

29

30

-

66

67

+

100 %

0%

0%

0

-

6

7

-

11

12

-

19

20

-

30

31

-

68

69

+

I

J

K

L (Prosentteina)
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Liite G – Päätöksiä ja tasoitusmääräysten
tulkintoja
1 Kilpailutulokset
1.1 Korkein kilpailussa käytetty tasoitus
Kysymys: Kilpailuun, johon on määrätty korkeimmaksi käytettäväksi tasoitukseksi 24.0,

otetaan komitean päätöksellä mukaan pelaaja, jonka tarkka tasoitus on 28.2, jolloin hän
joutuu pelaamaan kilpailun tasoituksella 24.0. Onko kilpailu tasoituskelpoinen kyseiselle
pelaajalle?
Vastaus: Kyllä, kilpailu vaikuttaa tasoitukseen, jos muut tasoituskierroksen edellytykset täyttyvät. Pelaajan tulos muutetaan pistebogey-tulokseksi perustuen hänen tarkkaan tasoitukseensa 28.2.
Jos kilpailu on pistebogey-kilpailu, tulee komitean, jokaisen kierroksen jälkeen, laskea pelaajan pistebogey-tulos kilpailujen tuloksiin käyttäen tarkkatasoitusta 24.0, mutta tasoitustarkoituksia varten lasketaan pistebogey-tulos käyttäen pelaajan oikeaa tarkkatasoitusta 28.2.
Tarkoituksenmukaisinta on EGA:n mukaan hyväksyä vain tasoitusrajan täyttävät pelaajat
kilpailuun.

1.2 Tasoitukseton kilpailu
Kysymys: Vaikuttaako scratch-kilpailu tasoituksiin?
Vastaus: Kilpailu vaikuttaa tasoitukseen, jos muut tasoituskierroksen edellytykset täyttyvät.

Pelaajan tulos muutetaan pistebogey-tulokseksi perustuen hänen tarkkaan tasoitukseensa.

1.3 Yhteislähtökilpailut
Kilpailu vaikuttaa tasoitukseen, vaikka lähdöt ovat useammalta tiiltä yhtä aikaa, jos muut
tasoituskierroksen edellytykset täyttyvät.

1.4 Kilpailu ei ole virallinen, kilpailija rekisteröityy harjoitustuloksen tekijäksi
Kysymys: Toimikunnalla on todellinen syy poistaa kilpailulta tasoituskelpoisen kilpailun
status. Voiko pelaaja pelata tässä kilpailussa kuitenkin rekisteröidyn harjoituskierrostuloksen,
joka vaikuttaa tasoitukseen?
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Vastaus: Kyllä, jos kyseessä on lyöntikilpailu tai pistebogey-kilpailu ja muut kilpailutuloksen
tai harjoituskierroksen tuloksen edellytykset täyttyvät.
Huomautus: Tasoitustoimikunta ei saisi viedä kilpailulta sen tasoituskelpoisen kilpailun
statusta ainoastaan kiertääkseen EGA-tasoitusjärjestelmän sääntöjä ja estääkseen tulosvaikutuksen tasoituksiin. Tällainen toiminta on vastoin EGA-tasoitusjärjestelmän henkeä.
Tasoitustoimikunnan tulisi antaa pelaajille mahdollisuus palauttaa niin monta tasoitustulosta

kuin mahdollista.

1.5 Kilpailu ei ole virallinen, kilpailija rekisteröityy harjoitustuloksen tekijäksi
Kysymys: Samana päivänä, ennen tasoituskelpoisen kilpailun alkua, toimikunta on julistanut

kilpailun ”ei kelpoiseksi” (Non-Qualifying) erittäin huonon sään takia (katso Tasoitusmääräykset
kohta 15.7). Voiko pelaaja pelata tässä kilpailussa kuitenkin rekisteröidyn harjoituskierrostuloksen, joka vaikuttaa tasoitukseen.
Vastaus: Ei.

2 Kilpailutulokset
2.1 Kilpailutulos tehty ulkomailla
Jos kyseisessä maassa on käytössä EGA:n Tasoitusjärjestelmä ja kilpailu on seuran, alueorganisaation tai maan liiton järjestämä, on tulos tasoitukseen vaikuttava kilpailutulos.

2.2 Kilpailutulokset Avoimissa Mestaruuskilpailuissa, jotka
on järjestetty Brittein Saarilla tai muualla maailmassa
Lyöntipelitulokset Avoimissa Mestaruuskilpailuissa, jotka on järjestänyt kansallinen liitto,
joka ei ole ottanut käyttöön EGA tasoitusjärjestelmää ja Slope Rating –järjestelmää, pitää
rekisteröidä tasoitustulokseksi seuraavien ehtojen mukaisesti:
• Pelaajan tulee palauttaa tuloksensa kotiseuraansa
• Course Rating (tai S.S.S.), CSS, jos se on laskettu, jokainen Par luku reikäkohtaisesti,
kentän kokonais Par sekä reikien HCP-indeksit. jokaiselta 18 reiän kierrokselta
• Lyöntipelitulos tulee muuntaa pistebogey-tulokseksi
• Pelaajan pelitasoitus tasoituskierrokselle tulee laskea seuraavasti:
Pelitasoitus = Pelaajan tarkkatasoitus + Course Rating (tai S.S.S.) – Par
Tulos tulee pyöristää lähimpään kokonaislukuun
• Kilpailu, missä kansallinen liitto on laskenut CSA:n, tulee laskettua CSA:ta
käyttää laskettaessa pelaajan pistebogey-tulosta. (CSA = CSS – SSS)
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2.3 Pelaaja on suljettu kilpailusta ja tulos hylätty
Lause 17.1 iii tasoitusmääräyksissä määrää, että tasoitustulos tulee ottaa huomioon oikeaksi
korjattuna, jos tulos on hylätty hyväksyttävin perustein.
Seuraavissa esimerkeissä tasoitustulos on hyväksyttävä huolimatta pelisuorituksen
hylkäämisestä, pistebogey-tulokset tulee edelleen hyväksyä tasoitustuloksiksi edellyttäen,
että korjaus on tehty tasoitusrekisteriin.
a.
b.

c.
d.
e.
f.
g.

Sääntö 3-4: Pelaaja kieltäytyy noudattamasta sääntöjä, jotka vaikuttavat toisen kilpailijan oikeuksiin.
Sääntö 6-2: Jos korttiin ei ole merkitty tasoitusta ennen palautusta, tai jos merkitty tasoitus on liian korkea ja tämä vaikuttaa saatujen lyöntien lukumäärään, hänen tuloksensa
hylätään tasoituskilpailussa. Tällöin pelaajan tuloskorttiin korjataan tasoitustarkoituksiin
oikea tasoitus. Samalla tavalla toimitaan, jos liian alhainen tasoitus on merkitty korttiin.
Sääntö 6-3a: Kilpailija ei aloita kilpailua lähtöaikana, mutta palauttaa kortin.
Sääntö 6-6b: Pelaaja tai merkitsijä ei ole allekirjoittanut tuloskorttia, paitsi jos merkitsijän allekirjoitusta on viivytetty pätevällä syyllä.
Sääntö 6-6b: Pelaaja tarpeettomasti on viivytellyt kortin palautusta. Todellinen tulos
tulee hyväksyä, jos kortti palautetaan ennen kilpailun päättymistä. Jos korttia ei ole
palautettu ennen kilpailun päättymistä, tulee tulos rekisteröidä ”No Return” tuloksena.
Sääntö 6-7b: Tarpeeton viivyttely ja hidas pelaaminen, jatkuva rikkomus.
Sääntö 6-8: Pelin keskeyttäminen; pelin jatkaminen – katso myös kohta (n).

Seuraavissa pelaajan suorituksen hylkäämistilanteissa ei tulosta hyväksytä tasoitustulokseksi.
Tulokset, jotka on hylätty ”teknisen” rikkeen vuoksi ja missä ei voida määritellä kuinka paljon
pelaaja on mahdollisesti hyötynyt sääntörikkeestä, ei tule hyväksyä tasoitustuloksiksi.
Esimerkiksi:
a.
Sääntö 1-2: Vakava sääntörikkomus palloon vaikuttamisesta.
b.
Sääntö 1-3: Sopimus sääntöjen noudattamattomuudesta.
Sääntö 3-2: Palloa ei ole pelattu reikään.
c.
d.
Sääntö 4-1, 4-2 ja 4-3: Sääntöjenvastaisten mailojen käyttäminen.
e.
Sääntö 5-1 ja 5-2: Kielletyn pallon käyttäminen tai asiaan kuulumattoman aineen
lisääminen palloon.
f.
Sääntö 6-6d: Merkitty todellista alhaisempi tulos reiälle.
g.
Sääntö 6-8: Pelin keskeyttäminen ilman toimikunnan hyväksymää syytä – katso myös
kohta (g).
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h.
i.
j.
k.
l.

Sääntö 7-1b: Harjoittelu ennen kilpailua kilpailukentällä.
Sääntö 11-4b: Tiiausalueen ulkopuolelta pelaaminen, asiaa ei ole korjattu.
Sääntö 14-3: Keinotekoisten välineiden ja epätavallisten varusteiden käyttö.
Sääntö 15-3b: Väärällä pallolla pelaaminen, asiaa ei ole korjattu.
Sääntö 20-7: Pelaaminen väärästä paikasta, asiaa ei ole korjattu sekä rike on katsottu
vakavaksi sääntörikkeeksi.

2.4 Palauttamaton tuloskortti
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Kaikki tasoituskierroksen tuloskortit on palautettava.
Pelaajan edellytetään pelaavan aina täyden tasoituskierroksen.
Palauttamattomalla tasoitustuloksella on mahdollisesti pelaajan tasoitusta nostava
vaikutus. Toimikunta voi olla hyväksymättä kierrosta tasoitustulokseksi, jos pelaaja on
pelannut vain muutaman reiän.
Tasoituskierrokselle ei voi lähteä, jos on ilmeistä, että pelikierrosta ei voida pelata
loppuun ennen pimeän tuloa.
Toimikunta voi käyttää tervettä harkintaa, kun pelaajalla on toimikunnan mielestä hyväksyttävä syy keskeyttää pelikierros. Tällaisia tuloksia ei katsota tasoitustuloksiksi.
Tasoitusmääräysten kohdat 23 ja 25 antavat toimikunnalle mahdollisuuden toimia
tilanteessa, jossa pelaaja toistuvasti jättää toimittamasta tuloskorttiaan ja toimikunnan
mielestä on ilmeistä, pelaaja tietoisesti nostaa tasoitustaan.

3 Tasoituslyöntien saaminen
3.1 Plustasoitukset
Plustasoituksellinen pelaaja joutuu lisäämään tulokseensa lyöntejä pelatessaan pistebogey-,
bogey- tai parkilpailuja.
Ensimmäinen tasoituslyönti lisätään tulokseen reiällä, joka on helpoin (tasoitusindeksi on 18),
seuraava tasoituslyönti lisätään reiällä, jonka tasoitusindeksi on 17 jne.

4 Pelitasoitus ulkomailla
4.1 Kilpaileminen maissa, jossa ei ole käytössä EGA Tasoitusjärjestelmää
Kysymys:
Kun pelaaja kilpailee maassa, jossa ei ole voimassa olevaa EGA Tasoitusjärjestelmää, millä
pelitasoituksella pelaaja pelaa kilpailussa?

199

Vastaus:
Ennen kilpailun ensimmäistä kierrosta pelaajan on esitettävä toimikunnalle jäsenkorttinsa,
jossa on hänen tarkka tasoituksensa sekä kotiseuran tasoitustoimikunnan todistus hänen
pelitasoituksestaan - miehillä kotiseuransa keltaiselta tiiltä ja naisilla punaisilta tiiltä.
Pelaajan kilpailutasoitus tulisi olla: Tarkka tasoitus x Slope-arvo/113. Saatu tulos pitäisi
pyöristää lähimpään kokonaislukuun. Toimikunnan tulisi käyttää näin saatua tasoitusta.
Kilpailun toimikunta voi ottaa käyttöön tämän kilpailija pelitasoituksen. Jos pelaaja ei voi
esittää muuta tietoa kuin tarkan tasoituksensa, voi kilpailutoimikunta harkita käyttävänsä
pelaajan tarkkatasoitusta pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun.

4.2 Pelaajalla, jolla on CONGU-tasoitus (GB&I), pelaa maassa, jossa on
käytössä EGA Tasoitusjärjestelmä
Kysymys: Kilpailija tulee maasta, jossa ei ole käytössä EGA Tasoitusjärjestelmää. Millä tasoituksella kilpailija pelaa?

Vastaus: Hänen pelitasoituksensa kilpailussa lasketaan seuraavasti:
Pelitasoitus = CONGU tarkkatasoitus + (Course Rating – Par)
Esimerkiksi:
CONGU tarkka tasoitus 19.5
Kentän Course Rating on 71.2 ja Par 72
Pelaajan kilpailutasoitus = 19.5 + (71.2-72) = 19.5 + (-0,8) = 19.5 – 0.8 =18.7 à 1919

4.3 Kaksi kotiseuraa toinen niistä ulkomailla
Kysymys: Pelaaja asuu useita kuukausia ulkomailla. Molemmissa maissa on käytössä EGA

tasoitusjärjestelmä. Hän on jäsenenä kummassakin maassa golfseurassa. Ovatko molemmat hänen kotiseurojaan?
Vastaus: Kyllä, mutta pelaajan on toimitettava tehdyt tasoitustuloksen molempiin seuroihin.
Pelaajan on valittava yksi seuroista kotiseuraksi, joka tekee tasoitusten vuositarkistuksen.
Pelaajalla voi täten olla vain kaksi kotiseuraa.

4.4 CONGU-tasoituksen muuntaminen EGA järjestelmään
Kysymys: Pelaajalla on CONGU-tasoitus 19.5. Hän muuttaa EGA Tasoitusjärjestelmän piiriin.
Mikä on hänen tasoituksensa EGA Tasoitusjärjestelmässä?

Vastaus: Koska Slope Rating ei ole osa CONGU Tasoitusjärjestelmää, CONGU tasoitukset
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eivät ole verrattavissa EGA tasoituksiin.
Kuitenkin EGA suosittelee seuraavanlaista muunnosmenetelmää:

EGA tarkkatasoitus = CONGU tarkkatasoitus

Pelaajan tulisi tätä uutta tasoitusta käyttäen palauttaa mahdollisimman pian kolme tasoituskelpoista tulosta tasoituksesta vastaavalle taholle, jotta tämä taho saisi mahdollisimman paljon tietoa tarpeellista tarkkatasoituksen muutosta tai hyväksymistä varten, kuten
tasoitusmääräysten lauseessa 25 määritellään.

5 Tasoitusten muutos; Tasoitusten vuositarkastus
5.1 Lauseiden 22.4–22.7 käyttöönotto
EGA Tasoitusjärjestelmän toinen laitos tulee käyttöön 1.1.2007. EGA kuitenkin suosittelee,
että lauseita 22.4–22.7 ei oteta käyttöön ennen 1.1.2008. Kansallisen liiton sekä jäsenseurojen tulee ensin kertoa pelaajille kaudella 2007, ettei heidän tasoituksiaan tulla ylläpitämään
jatkossa lauseiden 22.8–22.15 nojalla, elleivät he palauta vähintään neljää (4) tasoitustulosta
ennen vuoden vaihdetta.
EGA suosittelee myös, että kansalliset liitot sekä jäsenseurat ottavat 1.1.2008 alkaen kilpailuihin vain pelaajia, joiden tasoitus on aktiivinen, koska epäaktiiviset tasoitukset eivät välttämättä kuvaa pelaajan oikeata kykyä. Tällaiset pelaajat eivät voi pelata tasoituskilpailuissa
samoilla ehdoilla.

6 Muita kysymyksiä
6.1 Tulosten syöttö tietokoneelle pelaajan toimesta
Kysymys: Voiko liitto sallia pelaajan syöttävä harjoituskierroksilla tehtyjä tasoitustuloksia
seuran tietokoneelle tai tiedostoon?
Vastaus: Kyllä, mutta asianmukaisesti täytetty ja allekirjoitettu tuloskortti on samanaikaisesti
postitettava toimikunnalle.
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PAIKALLISSÄÄNNÖT 2009
Suomen Golfliiton sääntötoimikunnan laatimat mallisäännöt paikallissäännöiksi.
Uudet Golfsäännöt ovat aiheuttaneet tarkistuksia myös paikallissääntöihin. Paikallissäännöissä
on otettu huomioon uusien sääntöjen tuomat muutokset. Paikallissäännöt voivat seurat tilata
Golfliitosta myös Word-asiakirjamuodossa.

1. Paikallissääntöjen laatiminen
1.1 Yleistä
Golfin säännössä 33-8a todetaan:
” a. Toimintaperiaate
Toimikunta voi laatia ja julkistaa paikallissääntöjä epätavallisia olosuhteita varten edellyttäen,
että ne ovat kansallisen liiton asettamien periaatteiden mukaisia golfsääntöjen liitteessä I
Rules of Golf - mainitulla tavalla.
Suomen Golfliiton sääntö- ja tasoitustoimikunta on laatinut paikallissäännöt. Seuran
toimikunta on velvoitettu noudattamaan näitä paikallissääntöjä. Tasoitusmääräyksissä edellytetään noudatettavan lyöntipelin sääntöjä. Näistä paikallissäännöistä poikkeaminen saattaa
vaarantaa tasoituskierrosten sääntöjenmukaisuuden.
Kunkin seuran paikallissäännöt laatinut toimikunta vastaa omien paikallissääntöjen
soveltamisesta.
Paikallissäännöillä ei voida kumota golfin säännöistä johtuvaa rangaistusta (Sääntö 33-8b).
Paikallissäännöissä ei ole syytä todeta mitään, joka on jo golfin säännöissä; yleisin virhe on
luetella kentän kiinteät haitat.
Golfliiton sääntötoimikunta avustaa seuroja laatimaan paikallissääntöjä sellaisia kentän vaikeita olosuhteita varten, joissa saattaa vaarantua golfin tarkoituksenmukainen pelaaminen.”

1.2 Liiton mallisääntöjen asema
On tarkoituksenmukaista, että Suomessa paikallissäännöt on kaikissa seuroissa muotoiltu
samalla tavalla ja ovat golfin sääntöjen mukaiset. Pelaajat osaavat soveltaa paikallissääntöjä
samalla tavalla pelatessaan millä tahansa kentällä Suomessa. 				
Jos seurat haluavat laatia paikallissääntöjä, jotka poikkeavat liiton mallisäännöistä eivätkä
ole sopusoinnussa golfin sääntöjen kanssa, ei niistä voi pyytää Golfliiton lausuntoa.
Poikkeamisella vaarannetaan mm. tasoitustulosten tekeminen seuran kentällä.
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Liiton virallisissa kilpailuissa pitää käyttää liiton mallisääntöjä.
1.3 Mallisääntöjen sisältö
Sääntötoimikunta on paikallissääntöjä laatiessaan laittanut paikallissäännön loppuun siihen
sovellettavan sääntökohdan suomeksi. Näitä sääntökohtia voi seuran toimikunta käyttää tulkitessaan omia paikallissääntöjään ja perehdyttäessään pelaajia oman seuran paikallissääntöihin.
Paikallissäännöt on laadittu lisäksi ruotsiksi ja englanniksi.
Mallisäännöt perustuvat R&A Rules Limited sääntöihin ja Decision on the Rules of Golf malliratkaisuja. Joihinkin sääntökohtiin on pyydetty R&A:n asiantuntijalausunto.

1.4 Seuran toimikunnan tehtävät
Seuran paikallissääntöjä laativa toimikunta laatii ja soveltaa paikallissääntöjä. Kentän
hoidosta vastaava kenttätoimikunta on sopiva elin laatimaan kenttää koskevat paikallissäännöt. Paikallissäännöt vaikuttavat moneen osa-alueeseen seuran toiminnassa. Kilpailuissa
noudatettavista paikallissäännöistä vastaa kilpailutoimikunta.
Toimikunnan tulisi poikkeuksellisia olosuhteita varten laadituista paikallissäännöistä neuvotella seuran kilpailutoimikunnan ja tasoitustoimikunnan kanssa.				
Toimikunnan tulee pitää paikallissäännöt ajan tasalla ja poistaa paikallissäännöistä viipymättä
kohdat, jotka on laadittu poikkeuksellisia olosuhteita varten, ja kun nämä olosuhteet ovat
lakanneet vaikuttamasta kuten:
• talvisääntö
• maahan painuneen pallon puhdistaminen
• pallon puhdistaminen
• kunnostettava alue
• kentän vauriot
–– työkoneiden jäljet
–– sadeveden valumisesta aiheutuneet vauriot

1.4.1 Turvallisuus
Toimikunnan tulee paikallissääntöjä laatiessaan ottaa huomioon erityisesti pelaamisen
turvallisuutta koskevat seikat ja antaa niistä tarvittavat ohjeet ja määräykset. Toimikunnan
tehtävänä on katsastaa kenttä määrävälein nimenomaan peliturvallisuuden lisäämiseksi.
Turvallisuutta voidaan lisätä seuraavilla toimenpiteillä:
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• Pelilinjan muuttaminen
–– tiiaamissuunnan muutoksilla
–– hiekka- tai vesiesteitä lisäämällä tai laajentamalla
–– väylän leikkausta muuttamalla
• Turvallisuutta lisäävät tekijät
–– turvaverkkojen käyttäminen
–– puuistutuksilla tiin läheisyyteen
–– puuistutuksilla väylien väliin
–– varoituskyltit joissa painotetaan turvallisuutta
• Sokkoreikien turvallisuus
–– tiin korottaminen
–– näköesteiden tasaaminen maansiirroin
–– näkötornin rakentaminen
–– soittokellojärjestelyt
• Dogleg -reikien turvallisuus
–– kasvillisuuden ja pensaiden karsiminen
–– soittokellojärjestelyt
• Risteävät väylät
–– toimikunnan tehtävänä on risteävillä väylillä laatia määräykset pelaamisen
järjestyksestä. Normaalisti risteävillä väylillä suurempinumeroista reikää pelaavat
ryhmät pelaavat ensiksi.

1.4.2 Pelin nopeuttaminen
Pelin nopeus on oleellinen viihtyvyyteen ja pelin turvallisuuteen vaikuttava tekijä. Toimikunta
joutuu ohjeistamaan ja antamaan määräyksiä pelinopeudesta. Kentän pituus on keskeinen
peliä vaikeuttava tekijä. Tasoitusmääräykset edellyttävät seuratasoituksellisten pelaajien –
HCP 37-54 pelaavan punaisilta tiimerkeiltä. Hidas peli tuo mukanaan selviä turvallisuusris
kejä. Eräänä tehokkaana keinona pelinopeuden parantamisessa on käytetty suurinta yhteistä
tasoitusta samaan aikaan lähtevälle peliryhmälle. Kenttätoimikunnan tehtävänä on huolehtia
siitä, että kentänhoidollisesti on tehty kaikki voitava pelin nopeuttamiseksi. Kentänhoidolliset
toimenpiteet pelin nopeuttamiseksi:
• Karheikkojen leikkaus
–– tiin edessä olevat karheikot on syytä pitää matalina
–– vasta-alkajilla pallot hukkuvat yleensä etukarheikkoon
–– karheikkojen säännöllinen leikkaus myös syvempänä väylien sivuille nopeuttaa
myös peliä
–– aluskasvillisuus on syytä leikata pelisuunnassa olevista metsäsaarekkeista
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• Vasta-alkajat
–– vasta-alkajia (seuratasoitus 37–54) peluutetaan punaisilta tiiltä
–– väylillä, joissa on tiin edessä vesieste, rotko tms., on vasta-alkajien tii syytä
siirtää eteenpäin
• Väylien parantaminen
–– väylien leventäminen niiltä alueilta, jonne vasta-alkajat lyövät (tiiltä 150–180 m)
–– pensaikkojen harventaminen väylien reunoilta
–– peliin osallistumattomat ojat, rotkot ja louhikot on syytä täyttää
• Tavoiteajat pelikierroksille
–– kahden pelaajan ryhmä
3 tuntia
–– kolmen pelaajan ryhmä
3 ½ tuntia
–– neljän pelaajan ryhmä		
4 tuntia
• Ihanneajat reikätyypeittäin. Kolmen pelaajan ryhmän tulisi selviytyä pelissään
seuraavien ihanneaikojen puitteissa:
–– par 3 7½ minuuttia
–– par 4 12 minuuttia
–– par 5 15 minuuttia
Reikäkohtaisiin peliaikoihin vaikuttavat siirtymien pituus viheriötä seuraavalle tiille ja väylän
korkeuserot, esteet ja puuston läheisyys.

1.4.3 Hitaan pelin torjunta
The Royal and Ancient of St Andrewsin kutsumassa kaksipäiväisessä seminaarissa hitaan
pelaamisen syitä pohtivat kilpailuja järjestävät ammattilais- ja amatööriorganisaatiot.
Asiantuntijat löysivät kaksi keskeistä tekijää hitaaseen peliin. Kilpailujen ja pelin
järjestämisessä on parannettavaa ja kentän suunnittelussa ja virittämisessä peliä varten on
kohentamista. Viiden tai kuuden tunnin golfkierroksiin on itse pelaajilla vain välillinen vaikutus.

Lähtövälit

Liian lyhyet lähtövälit ovat eräs keskeisimmistä syistä hitaaseen pelaamiseen. Golfkenttä
käyttäytyy kuin ruuhkaliikenne. Mitä enemmän autoja pakkautuu tielle, sitä hitaammin liikenne
etenee. Liian lyhyillä lähtöväleillä on sama vaikutus pelinopeuteen. Kentällä lyhyet lähtövälit
aiheuttavat ruuhkautumista ja pelin hidastumista entisestään.
R&A on havainnut tämän saman ilmiön järjestämässään The Open Championshipissä.
Kasvattamalla lähtövälit 11 minuuttiin on vältetty täysin viime aikoina viiden tunnin kilpailukierrokset. Vastaavasti kun golfkenttä lähettää pelaajat seitsemän minuutin lähtövälein
lisätäkseen pelaajamäärää kentällä on lopputulos päinvastainen pelaamisen hidastumisineen
ja ruuhkautumisineen.
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Asiantuntijat päätyivät kolmeen muuhun peliä hidastavaan tekijään.
• korkeaksi jätetyt karheikot alueilla, jossa pallon on taipumus kadota
• uusilla pitkillä kentillä on pitkät ja aikaa vievät siirtymät viheriöltä seuraavalle tiille
• uuden välineteknologian tuomat muutokset

Uudet välineet

Parempien välineiden myötä ovat par 4 reiät käyneet lyhyiksi pelaajille, jotka lyövät palloa yli
270 metriä. Osia lyhyistä par 4 väylistä nämä pelaajat kykenevät lyömään suoraan viheriölle.
Näille pelaajille par 5 reiät ovat käytännössä par 4 reikiä, jolloin viheriölle päästään kahdella
lyönnillä. Peli seisoo, kun nämä pitkälyöntiset pelaajat joutuvat odottamaan viheriön vapautumista.

Keinot ratkaista hitaan pelin ongelmaa

Painopiste toimenpiteissä kohdistuu ensisijaisesti golfkenttään ja siitä vastuussa oleviin
toimijoihin. Pelaajiin kohdistuvat toimenpiteet pitäisi alkaa vasta, kun kenttää ja sen pelattavuutta koskevat ongelmat on ratkaistu. Nämä suositukset ovat tarkoitettu golfseuroille ja
sen toimikunnille, kilpailun järjestäjille, kentän suunnittelijoille.

Viiden kohdan ohjelma
Lähtövälit

Lähtövälejä tulisi kasvattaa. Liian tiheillä lähtöväleillä tapahtuva kentän täyttäminen ei ole
suotavaa.

Pelaajien pelitaito

Pelaajat pelaavat pelitaitojensa mukaista tiiltä. Suomessa tämä tarkoittaa sitä, että seuratasoituksella pelaavat (HCP 37–54) pelaavat punaista tiiltä. Jos pelaajia ilman tasoitusta
päästetään kentälle, pitäisi heidän pelata vielä tätäkin lyhyempää kenttää.

Kentän hoito

Karheikkojen sijaintiin ja leikkuukorkeuteen on kiinnitettävä huomiota niin, että vältetään
pallojen häviäminen peliin osallistuviin karheikkoihin. Viheriönopeudet tulisi olla kohtuullisella
tasolla. Liian vaikeita lipunpaikkoja on syytä välttää.

Kentän suunnittelu

Pelinopeuteen vaikutetaan väylien suunnittelulla ja niiden sijoituksella. Esimerkiksi par 5
avausväylän jälkeen seuraavana tuleva vaikea par 3 aiheuttaa varmasti ruuhkan kentälle.

Pelaajien pelikäyttäytyminen

Pelaajien tulisi tietää heihin kohdistuvat vaatimukset pelikierroksen nopeudesta. Pelaajilta on
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edellytettävä hyvää golfetikettiä. Pelaajien on oltava valmiina pelaamaan, kun heidän lyöntivuoronsa on tullut.

1.4.4 Tiedottaminen paikallissäännöistä
Normaali käytäntö on ollut aikaisemmin, että paikallissäännöt merkitään tuloskorttiin.
Tuloskortissa kyetään ottamaan huomioon vain kentän pysyvistä olosuhteista johtuvat paikallissäännöt. Kentän kunnostamisesta aiheutuvat tarpeet ja muut tilapäiset paikallissäännöt kuten, talvisääntö, maahan painuneen pallon nostaminen jne. täytyy tiedottaa erikseen.
Tämä useammasta lähteestä saatava tieto on omiaan aiheuttamaan sekaannusta ja epätietoisuutta pelaajissa.
Pelaajilla on oltava tieto pelikierrokselle lähtiessään voimassa olevista paikallissäännöistä.
Pelaajin saatavilla on suositeltavaa olla kopiot kulloinkin voimassa olevista paikallissäännöistä. Ensimmäisen tiin välittömässä läheisyydessä on syytä olla ilmoitustaulu, jossa on esillä
kulloinkin voimassa olevat paikallissäännöt. Ilmoitustaululla on oltava myös kaikilla Suomen
kentillä voimassa olevat paikallissäännöt (Irtokivet hiekkaesteissä, kastelulaitteen kannet ja
muut kiinteät haitat viheriön läheisyydessä, mittapaalut kentällä ja sähköjohdot kentällä)
Käytetyt lähteet:
• Rules of Golf
• Decisions on the Rules of Golf
• Some Notes for the Guidance of Club Committees on the Making of Local Rules
and Other Matters
• Svenska Golfförbundet: Tävlingshandbok

2 PAIKALLISSÄÄNNÖT JOTKA OVAT VOIMASSA
KAIKILLA KENTILLÄ SUOMESSA
Suomen Golfliiton sääntötoimikunta on päättänyt, että seuraavat paikallissäännöt ovat
voimassa kaikilla Suomen kentillä. Mikäli seura haluaa poiketa näistä paikallissäännöistä,
on niistä ilmoitettava seuran pelaajille heille jaettavissa paikallissäännöissä. Nämä pysyvät
paikallissäännöt on syytä laittaa tiedoksi pelaajille seuran ilmoitustaululle ensimmäisen
uloslyöntipaikan välittömään läheisyyteen.
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2.1 Irtokivet hiekkaesteissä
				
Yleistä

Hiekkaesteestä lyönnin seurauksena sinkoutuvat irtokivet aiheuttavat muille pelaajille turvallisuusriskin ja vaurioittavat viheriöleikkurin terät.

Paikallissääntö:
Hiekkaesteissä olevat irtokivet ovat liikuteltavia haittoja ja
ne saa rangaistuksetta poistaa. (Sääntö 24‑1).

Sovellettava sääntö 24–1:
Pelaaja voi vapautua ilman rangaistusta liikuteltavasta haitasta seuraavasti:
a. Ellei pallo ole haitan sisällä tai päällä, haitan saa poistaa. Jos pallo liikkuu, on pallo
asetettava takaisin paikalleen. Rangaistusta ei seuraa, jos pallon liikkuminen on selvästi
seurausta haitan poistamisesta. Muussa tapauksessa sovelletaan sääntöä 18-2a.
b. Jos pallo on haitan sisällä tai päällä, pallon saa nostaa ja haitan poistaa. Pelialueella ja
esteessä pallo on pudotettava ja viheriöllä asetettava mahdollisimman lähelle ja suoraan
sen paikan alapuolelle, jossa pallo oli haitan sisällä tai päällä, ei kuitenkaan lähemmäksi
reikää.
c. Pallon saa puhdistaa, kun se nostetaan tämän säännön mukaan.

Stenar i bunker
Stenar i bunker betraktas som flyttbara hindrande föremål. Regel 24-1 är tillämplig.

Stones in bunkers
Stones in bunkers are movable obstructions. Rule 24-1 applies.

2.2 Kastelulaitteen kannet ja muut haitat viheriön läheisyydessä
Paikallissääntö:

Kastelulaitteiden kansista tai muusta kiinteästä haitasta vapaudutaan säännön 24-2 mukaisesti. Lisäksi mikäli mainittu haitta on enintään kahden mailanmitan päässä pelattavan viheriön reunasta ja sijaitsee pallon ja reiän välissä, saa pelaaja vapautua haitasta seuraavasti:
Pallon ollessa viheriön ulkopuolella, mutta ei kuitenkaan esteessä ja enintään kahden
mailanmitan päässä haitasta ja haitta sijaitsee pelilinjalla pallon ja reiän välissä, saadaan
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pallo nostaa, puhdistaa ja pudottaa lähimpään paikkaan, joka a) ei ole lähempänä reikää, b)
vapauttaa haitasta ja c) ei ole esteessä tai viheriöllä. Pallon saa pudistaa, kun se nostetaan.
Pelaaja saa vapautuksen myös tämän paikallissäännön mukaan, jos pelaajan pallo on viheriöllä ja kiinteä haitta on kahden mailanmitan päässä viheriön reunasta pelaajan puttilinjalla.
Tällöin pallon saa nostaa ja asettaa lähimpään paikkaan, joka a) ei ole lähempänä reikää, b)
vapauttaa haitasta ja c) ei ole esteessä. Pallon saa pudistaa, kun se nostetaan.
Rangaistus paikallissäännön rikkomisesta:
Reikäpeli: Reiän menetys
Lyöntipeli: Kaksi lyöntiä

Oflyttbara hindrande föremål nära green
Oflyttbara hindrande föremål, regel 24-2 är tillämplig. Därutöver får spelaren lättnad utan plikt
för ett oflyttbar hindrande föremål i spellinjen, om följande villkor är uppfyllda. Bollen skall
ligga utanför green och ej i hinder och föremålet skall vara på eller inom två klubblängder från
green och två klubblängder från bollen. Då får spelaren ta lättnad på följande sätt:
Bollen skall lyftas och droppas på den närmaste punkt från där bollen låg som a) är inte
närmare hål, b) ej föremålet i spellinjen och c) inte är i ett hinder eller på green. Bollen får
rengöras när den lyfts i detta fall.
Plikt för brott mot lokala regeln:
Matchspel: Förlust av hålet
Slagspel: Två slag

Fixed Sprinkler Heads
Relief from interference by immovable obstruction may be obtained under Rule 24-2 and
relief from interference by them may be obtained under Rule 24-2. In addition, if a ball lies
off the putting green but not in a hazard and an immovable obstruction on or within two
club-lengths of the putting green and within two club-lengths of the ball intervenes on the
line of play between the ball and the hole, the player may take relief as follows:
The ball must be lifted and dropped at the nearest point to where the ball lay which (a) is not
nearer the hole, (b) avoids such intervention and (c) is not in a hazard or on a putting green.
The ball may be cleaned when so lifted.
Relief under this Local Rule is also available if player’s ball lies on the putting green and an
immovable obstruction within two club-lengths of the putting green intervenes on the line of
putt. The player may take relief as follows:
The ball must be lifted and placed at the nearest point to where the ball lay that (a) is not
nearer the hole, (b) avoids intervention and (c) is not in a hazard. The ball may be cleaned
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when so lifted.
Penalty for the breach of local rule:
Match play: Loss of hole
Stroke play: Two strokes

2.3 Mittapaalut kentällä
Yleistä
Tämä sääntö koskee mittapaaluja. Istutetut puut mittapaaluina ovat kentän oleellisia osia.
Mikäli toimikunta haluaa suojella tällaisia puita kasvuvaiheessa, on silloin käytettävä paikallissääntöä
”Suojeltavat puut ja alueet”. Suositeltavaa on laittaa mittapaalut vähintään kahden mailanmi
tan päähän karheikon reunasta, jolloin pelaajan pallo jää pudotettaessa karheikkoon.
Paikallissääntö:
Kaikki mittamerkit ovat kiinteitä haittoja. Merkin poistaminen on kielletty. Vapautuminen haitasta ilman rangaistusta (Sääntö 24‑2).
Rangaistus paikallissäännön rikkomisesta:
Reikäpeli: Reiän menetys
Lyöntipeli: Kaksi lyöntiä
Sovellettava sääntö 24-2b(i):
Pelialueella: Jos pallo on pelialueella, pelaajan pitää nostaa pallo ja pudottaa se rangaistuksetta enintään mailanmitan päähän lähimmästä vapauttavasta paikasta, mutta ei tätä
lähemmäksi reikää. Lähin vapauttava paikka ei voi olla esteessä eikä viheriöllä. Kun pallo
pudotetaan enintään mailanmitan päähän lähimmästä vapauttavasta paikasta, pallon pitää
ensiksi osua kentän osaan kohdassa, jossa vapaudutaan kiinteän haitan vaikutuksesta ja
joka ei ole esteessä eikä viheriöllä.

Metersmarkeringar
Alla metersmarkeringar betraktas som oflyttbara hindrande föremål. Markerinar får inte flyt
tas. Regel 24-2 är tillämplig.
Plikt för brott mot lokala regeln:
Matchspel: Förlust av hålet
Slagspel: Två slag
Distance markers
Distance markers are immovable obstructions. Moving these markers is prohibited. Relief as
provided in Rule 24-2.
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Penalty for the breach of local rule:
Match play: Loss of hole
Stroke play: Two strokes

2.4 Sähköjohdot kentällä
Yleistä
Pelaajalle golfin säännöt eivät mahdollista valintaa, jossa hän voi kahdesta vaihtoehdosta
ilman rangaistusta valita hänelle parhaiten sopivan. Jos seura haluaa, että paikallissäännöissä
ei ole mainintaa sähköjohdoista, niin pelaaja pelaa sähköjohtoon osumisen jälkeen pallonsa
sieltä minne se jäi osuttuaan sähköjohtoihin tai pylvääseen.

Paikallissääntö:

Jos pallo osuu kentällä (reiällä ___) olevaan sähköpylvääseen, -johtoon, sähköpylvään
tukivaijeriin tai sähköpylvääseen kuuluvaan osaan, on pelaajan uusittava lyönti rangaistuksetta. (Sääntö 20-5). Ellei pallo ole viivytyksettä saatavilla, voidaan pallo korvata toisella.
Rangaistus paikallissäännön rikkomisesta:			
Reikäpeli: Reiän menetys
Lyöntipeli: Kaksi lyöntiä
Sovellettava sääntö 20-5
20-5 Pallon pelaaminen edellisen lyönnin paikalta
Kun pelaaja haluaa tai hänen täytyy lyödä seuraava lyöntinsä paikalta, josta hän löi edellisen
lyöntinsä, hänen on toimittava seuraavasti:
Tiiauspaikalla: Tiiauspaikalta pelattava pallo on lyötävä alueen rajojen sisäpuolelta. Pallon saa
pelata mistä vain tiiauspaikalta ja pallon saa tiiata.
Pelialueella ja esteissä: Pelattava pallo on pudotettava.
Viheriöllä: Pallo on asetettava, kun sitä pelataan viheriöltä.

Boll träffar ledningar
Om boll träffar ledningstråd (på hål ___) eller stolpe måste spelaren utan plikt omedelbart
annullera slaget och spela en ny boll. Den första bollen är härmed ur spel. Regel 20-5 är
tillämplig. Om en boll inte är omedelbart kan återfås, får den ersättas med en annan boll.
Plikt för brott mot lokala regeln:
Matchspel: Förlust av hålet
Slagspel: Två slag
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Ball deflected by Power Line
If a ball strikes the power line, pylon, guy-wire or any part belonging to pylon (at the ___hole),
the player must disregard that stroke, abandon the ball and play another ball as nearly as
possible at the spot from which the original ball was played in accordance with Rule 20-5
must be cancelled and replayed without penalty (see Rule 20-5). If the ball is not immediately
recoverable another ball may be substituted.
Penalty for the breach of local rule:
Match play: Loss of hole
Stroke play: Two strokes

3 KENTTÄKOHTAISET PAIKALLISSÄÄNNÖT
3.1 Etäisyysmittarin käyttö
Yleistä
Toimikunta voi paikallissäännössä sallia etäisyysmittarin käytön (Dec. 14-3/0,5). Käyttö
voidaan sallia kaikilla pelikierroksilla tai rajoittaa se määrättyyn kilpailuun. Etäisyysmittarin
käytön helpottamiseksi voidaan lipputankoon kiinnittää pieni heijastin, jonka ei tarvitse olla
pyöreä poikkileikkaukseltaan (Dec 17/3,5). Vain etäisyyttä mittaava laite on sallittu. Laitteessa
ei voi olla muita mittausominaisuuksia. Toimikunnan tulee harkita päätöstä tehdessään
palveleeko sääntö tasapuolisesti kenttää käyttäviä pelaajia tai onko käytetyt mittarit sääntöjen mukaisia. On myös harkittava mitä mittarin käyttö vaikuttaa pelinopeuteen?
Paikallissääntö:
Etäisyysmittarin käyttö pelissä on sallittu. Vain sellaista mittaria voidaan käyttää joka mittaa
etäisyyttä. Sellaisen etäisyysmittarin käyttö joka mittaa ilmansuuntaa, tuulta, lämpötilaa tai
kentän kaltevuutta on kielletty.
Rangaistus paikallissäännön rikkomisesta:
Pelistä sulkeminen

Avståndsmätare
Användning av avståndsmätare är tillåtet. Bara sådan mätare kan användas, som kan mäta
avstånd. Det är förbjudet att använda avståndsmätaren, som kan mäta väderstreck, vindhastighet, temperatur eller banans topografi.
Plikt för brott mot lokala regeln:
Diskvalifikation
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Distance-Measuring Device
Devices measuring distance only are permitted. A player must not use distance measuring
device that is designed to gauge or measure gradient, wind-speed, temperature etc that
might affect his play.
Penalty for the breach of local rule:
Disqualification

3.2 Ilmastusreiät pelialueella				
Paikallissääntö:

Jos pallo pelialueella on ilmastusreiässä, pelaaja saa ilman rangaistusta nostaa ja puhdistaa
pallon. Pelialueella pelaajan tulee pudottaa pallo mahdollisimman lähelle paikkaa, jossa pallo
oli, ei kuitenkaan lähemmäksi reikää. Viheriöllä pelaajan tulee asettaa pallo lähimpään paikkaan, ei lähemmäksi reikää, jossa vapaudutaan tällaisesta olosuhteesta.
Rangaistus paikallissäännön rikkomisesta:
Reikäpeli: Reiän menetys
Lyöntipeli: Kaksi lyöntiä

Huomautus

Tällainen sääntö on aina tilapäinen. Sääntö pitää viipymättä poistaa, kun olosuhteet ovat
palautuneet normaaleiksi. Ilmastointikoneesta kentälle jäänyt tiivistynyt ilmastointireiän maaaines on irrallinen haittatekijä.(Sääntö 23)

Luftningshål
Om bollen hamnar i ett luftningshål får spelaren, utan plikt, lyfta och rengöra bollen. På spel
fältet skall den därefter droppas så nära som möjligt intill där den låg - dock ej närmare hålet.
På green skall spelaren placera bollen på den närmaste punkt som saknar olägenheten
- dock ej närmare hålet.
Plikt för brott mot lokala regeln:
Matchspel: Förlust av hålet
Slagspel: Två slag
Aeration holes
Through the green a ball which comes to rest in or on an aeration hole may be lifted without
penalty , cleaned and dropped, as near as possible to the spot where it lay but not nearer
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the hole. The ball when dropped must first strike a part of the course through the green. On
the putting green, a ball that comes to rest in or on an aeration hole may be placed at the
nearest spot not nearer the hole that avoids such situation.
Penalty for the breach of local rule:
Match play: Loss of hole
Stroke play: Two strokes

3.3 Siirtonurmen saumat				
Yleistä
Kentän nurmipintoja korjataan usein siirtonurmen paloilla, jolloin itse nurmi on pian pelikunnossa, mutta siirrettyjen palojen saumat saattavat vielä häiritä pelaamista pidempäänkin.
Nämä alueet eivät kuitenkaan häiritse pelaajan lyöntiasentoa. Mikäli toimikunta haluaa antaa
vapautuksen siirtonurmen saumoista, mutta ei itse siirtonurmen paloista, seuraavanlaista
paikallissääntöä suositellaan:

Paikallissääntö:

Pelialueella olevat siirtonurmen saumat ovat kunnostettavaa aluetta. (Tämä ei siis koske itse
siirtonurmen paloja) Mikäli sauma haittaa ainoastaan pelaajan lyöntiasentoa, pelaaja ei saa
vapautusta säännön 25-1 mukaisesti. Mikäli pallo on saumassa tai koskettaa sitä tai sauma
haittaa pelaajan aiottua mailan heilahdusrataa, pelaaja saa vapautua kunnostettavan alueen
vaikutuksesta säännön 25-1 mukaisesti. Kaikki saumat yhdellä siirtonurmialueella katsotaan
samaksi saumaksi.
Rangaistus paikallissäännön rikkomisesta:
Reikäpeli: Reiän menetys
Lyöntipeli: Kaksi lyöntiä

Skarvar i skuren grävstorv
På spelfältet betraktas skarvarna i skuren torv (men inte själva torven) som mark under
arbete. Påverkan av en skarv på spelarens stans anses emellertid inte utgöra störande inverkan enligt regel 25-1. Om bollen ligger i eller vidrör en skarv eller om skarven påverkar
området för spelarens avsedda sving, får lättnad tas enligt regel 25-1. Alla skarvar inom
området med skuren torv betraktas som en och samma skarv.
Plikt för brott mot lokala regeln:
Matchspel: Förlust av hålet
Slagspel: Två slag
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Seams of Cut Turf
If a Committee wishes to allow relief from seams of cut turf, but not from the cut turf itself,
the following Local Rule is recommended: “Through the green, seams of cut turf (not the
turf itself) are deemed to be ground under repair. However, interference by a seam with the
player’s stance is deemed not to be, of itself, interference under Rule 25-1. If the ball lies in
or touches the seam or the seam interferes with the area of intended swing, relief is available
under Rule 25-1. All seams within the cut turf area are considered the same seam.
Penalty for the breach of local rule:
Match play: Loss of hole
Stroke play: Two strokes.

3.4 Kentän oleelliset osat: kentällä risteilevät polut
ja tiet sekä kiinteät haitat
Yleistä
Toimikunnan laatiessaan paikallissääntöjä on pidettävä mielessä, että kaikki keinotekoiset
rakennelmat ovat joko haittoja (vapautuminen säännön 24 mukaisesti) tai toimikunnan niin
todetessa kentän oleellisia osia (vapautuminen vain pelaamattoman paikan säännöllä 28).
Toimikunnan saattaa olla tarkoituksenmukaista rajoittaa pelaajan oikeuksia vapautua kiinteästä haitasta. Esimerkiksi ulkorajaa osittavan aidan lähellä saattaa olla kiinteä haitta, josta
vapautumalla vapautuu myös rangaistuksetta aidan vaikutuksesta. Kentällä olevat kiinteät
rakennelmat yms. sekä tiet ja polut voidaan todeta olevan oleellinen osa kenttää, jolloin niistä
ei voi rangaistuksetta vapautua. Hiekkapäällysteisten teiden luonne on yleensä sellainen, että
on lähes mahdotonta määrittää mistä tien reuna alkaa ja mihin se loppuu, jolloin pelaajien
yhtäläisen menettelyn aikaansaamiseksi ja selvyyden vuoksi tie on oleellinen osa kenttää.

Paikallissääntö:

Kentällä olevat a) tiet ja polut b) xxx-rakennus reiällä ___ ovat kentän oleellisia osia. (Sääntöä
24-2 ei voi soveltaa)
Sovellettava sääntö 28:
Pelaaja voi missä tahansa kentällä, paitsi pallon ollessa vesiesteessä, ilmoittaa, että hänen
pallonsa on pelaamattomassa paikassa. Vain pelaaja itse voi päättää, onko hänen pallonsa
pelaamattomassa paikassa.
Jos pallo pelaajan mielestä on pelaamattomassa paikassa, hänen pitää yhden lyönnin rangaistuksella joko:
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a.
b.
c.

pelata seuraava lyöntinsä mahdollisimman läheltä sitä paikkaa, josta alkuperäinen pallo
viimeksi pelattiin (sääntö 20-5), tai
pudottaa pallo sijaintikohtansa taakse miten kauas tahansa pitäen sijaintikohtaa suoraan
pudotuskohdan ja reiän välissä.
pudottaa pallo enintään kahden mailanmitan päähän sijaintikohdastaan, ei kuitenkaan
lähemmäksi reikää, tai

Jos pelaamattomassa paikassa oleva pallo on hiekkaesteessä, pelaaja voi jatkaa kohtien
a, b tai c mukaisesti. Jos pelaaja valitsee kohdan b tai c mukaisen menettelyn, pallo on
pudotettava hiekkaesteeseen.
Pallon saa puhdistaa, kun se nostetaan tämän säännön mukaan.

Organiska delar av banan
Vägar och stigar på spelfältet är organiska delar av banan.
Xxx-byggnad på hål ___ är en organisk del av banan. Regel24-2 är ej tillämplig.
Integral Parts of the Course
Roads and paths are integral parts of the course.
Xxx-construction is integral part of the course. Rule 24-2 is not applicable.

3.5 Kunnostettava alue, josta pelaaminen on kielletty
Paikallissääntö:

Sinivalkoisin paaluin merkitty alue on kunnostettavaa aluetta, josta pelaaminen on kielletty.
Jos pallo koskettaa tai on kunnostettavalla alueella tai tämä alue häiritsee pelaajan lyöntia
sentoa tai hänen aiottua mailan heilahdusrataa, on pelaajan vapauduttava kunnostettavan
alueen vaikutuksesta säännön 25‑1 mukaisesti. Kunnostettavan alueen merkkipaalut ovat
haittoja.				
Rangaistus paikallissäännön rikkomisesta:
Reikäpeli: Reiän menetys
Lyöntipeli: Kaksi lyöntiä
Sovellettava sääntö 25–1:
i. Pelialueella: Jos pallo on pelialueella, pelaajan pitää nostaa pallo ja pudottaa se rangaistuksetta enintään mailanmitan päähän lähimmästä vapauttavasta paikasta, mutta ei tätä
lähemmäksi reikää. Lähin vapauttava paikka ei voi olla esteessä eikä viheriöllä. Kun pallo
pudotetaan enintään mailanmitan päähän lähimmästä vapauttavasta paikasta, pallon

220

Kilpailu- ja Pelikäsikirja > 5. Paikallissäännöt 2009

pitää ensiksi osua kentän osaan kohdassa, jossa vapaudutaan olosuhteiden vaikutuksesta ja joka ei ole esteessä eikä viheriöllä.
ii. Hiekkaesteessä: Jos pallo on hiekkaesteessä, pelaajan on nostettava ja pudotettava
pallo joko:
a. Ilman rangaistusta edellä olevan kohdan (i) mukaisesti. Lähimmän vapauttavan
paikan on oltava hiekkaesteessä ja pallo on pudotettava hiekkaesteeseen. Jos
täydellinen vapautuminen ei ole mahdollista, pallo on pudotettava hiekkaesteeseen
mahdollisimman lähelle pallon sijaintikohtaa, mutta ei lähemmäksi reikää, sellaiseen
kentän osaan hiekkaesteessä, joka antaa suurimman mahdollisen vapautuksen
olosuhteesta: tai
b. Yhdellä rangaistuslyönnillä hiekkaesteen ulkopuolelle linjalle, jonka muodostavat
reikä, pallon alkuperäinen sijaintikohta esteessä ja pudotuskohta. Pallon saa pudottaa kuinka kauas tahansa hiekkaesteen taakse tälle linjalle
iii. Viheriöllä: Jos pallo on viheriöllä, pelaajan pitää nostaa ja asettaa pallo rangaistuksetta
lähimpään vapauttavaan paikkaan, joka ei ole esteessä. Jos täydellinen vapautuminen
ei ole mahdollista, pallo asetetaan alkuperäistä sijaintikohtaa lähinnä olevaan paikkaan,
ei kuitenkaan lähemmäksi reikää eikä esteeseen, joka antaa suurimman mahdollisen
vapautuksen olosuhteesta. Lähin vapauttava paikka tai suurimman mahdollisen vapautuksen antava paikka voi sijaita viheriön ulkopuolella.
iv. Tiiauspaikalla: Jos pallo on tiiauspaikalla, pelaajan on nostettava pallo ja pudotettava
pallo ilman rangaistusta kohdan (i) mukaisesti.
Pallon saa puhdistaa, kun se nostetaan säännön 25-1b mukaisesti.
Pelaajan on vapauduttava kokonaan tällaiselta alueelta. Pelaaja ei voi asettua seisomaan
tälle alueelle ottaakseen lyöntiasennon.

Huomautus

Tällainen sääntö on aina tilapäinen. Sääntö pitää viipymättä poistaa, kun olosuhteet ovat
palautuneet normaaleiksi.

Mark under arbete från vilket spel är förbjudet
Området markerat med blå-vita pålar är onormala markförhållande från vilket spel är förbjudet. Om en boll berör eller ligger i mark under arbetet eller påverkar spelarens stans eller
området för hans tänkta sving regel 25-1 är tillämplig.
Plikt för brott mot lokala regeln:
Matchspel: Förlust av hålet
Slagspel: Två slag
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Ground Under Repair: Play Prohibited
Area defined with blue-white stakes is ground under repair from which play is prohibited. If
this area of “abnormal ground conditions” interferes with payer’s stance or the area of his
intended swing the player must take relief under Rule 25-1.
Penalty for the breach of local rule:
Match play: Loss of hole
Stroke play: Two strokes

3.6 Koko hiekkaeste kunnostettavana alueena
Tausta

Vaikka koko bunkkeria kunnostetaan, ei se menetä sääntöjen mukaista asemaansa esteenä.
Toimikunnan on määriteltävä tällainen hiekkaeste korjauksen ajaksi kunnostettavaksi alueeksi
ja sen kuuluvaksi pelialueeseen (Through the green).
Mikäli hiekkaeste on määritelty kunnostettavaksi alueeksi, mutta sen ei ole todettu kuuluvan
pelialueeseen, ovat pelaajan toimintavaihtoehdot säännön 25-1b (ii) mukaan;

Paikallissääntö:
i.

Hiekkaesteessä: Jos pallo on hiekkaesteessä, pelaajan on nostettava ja pudotettava
pallo joko:
a. Ilman rangaistusta edellä olevan kohdan (i) mukaisesti. Lähimmän vapauttavan
paikan on oltava hiekkaesteessä ja pallo on pudotettava hiekkaesteeseen. Jos
täydellinen vapautuminen ei ole mahdollista, pallo on pudotettava hiekkaesteeseen
mahdollisimman lähelle pallon sijaintikohtaa, mutta ei lähemmäksi reikää, sellaiseen
kentän osaan hiekkaesteessä, joka antaa suurimman mahdollisen vapautuksen
olosuhteesta: tai
b. Yhdellä rangaistuslyönnillä hiekkaesteen ulkopuolelle linjalle, jonka muodostavat
reikä, pallon alkuperäinen sijaintikohta esteessä ja pudotuskohta. Pallon saa pudottaa kuinka kauas tahansa hiekkaesteen taakse tälle linjalle
Rangaistus paikallissäännön rikkomisesta:
Reikäpeli: Reiän menetys
Lyöntipeli: Kaksi lyöntiä

Huomautus

Tällainen sääntö on aina tilapäinen. Sääntö pitää viipymättä poistaa, kun olosuhteet ovat
palautuneet normaaleiksi.
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a. Spelaren får droppa en boll i bunker utan plikt, så nära som möjligt intill den punkt
där den ursprungliga bollen låg, men inte närmare hålet, på mark som ger största
möjliga lättnad från olägenheten eller
b. Spelaren får droppa en boll utanför bunker med ett slags plikt, och hålla den punkt
där bollen låg mellan hålet och den plats där bollen droppas.
Plikt för brott mot lokala regeln:
Matchspel: Förlust av hålet
Slagspel: Två slag
a. Player may drop a ball without penalty in the bunker as near as possible to the spot
where the ball lay, but not nearer the hole, on the ground which affords maximum
available relief, i.e. ground which is most nearly normal or
b. Player may drop the ball under penalty of one stroke behind the bunker, keeping the
point where the ball lay between the hole and the spot on which the ball is dropped
Penalty for the breach of local rule:
Match play: Loss of hole
Stroke play: Two strokes

3.7 Kunnostettava alue tai tilapäinen vesi, vapautuminen kielletty
alueen häiritessä lyöntiasentoa
Yleistä

Kunnostettavaksi alueeksi saatetaan joutua merkitsemään alueita, joissa ruohon huonon
kasvun tai muun syyn vuoksi pelaaminen kohtuuttomasti vaikeutuu. Nämä alueet eivät
kuitenkaan häiritse pelaajan lyöntiasentoa. Tällaisissa tilanteissa tai muissa säännön 25-1a
määrittelemissä olosuhteissa voidaan kieltää vapautuminen pelaajan lyöntiasentoa häiritsevistä olosuhteista

Paikallissääntö:

Väylällä __/valkoisella maalilla merkityistä kunnostettavista alueista ei voi vapautua, mikäli
alue haittaa pelaajan lyöntiasentoa.
Rangaistus paikallissäännön rikkomisesta:
Reikäpeli: Reiän menetys
Lyöntipeli: Kaksi lyöntiä

Huomautus

Tällainen sääntö on aina tilapäinen. Sääntö pitää viipymättä poistaa, kun olosuhteet ovat
palautuneet normaaleiksi.
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På hål__ får spelaren inte bereda sig lättnad från inverkan på hans stans av mark under
arbete.
Plikt för brott mot lokala regeln:
Matchspel: Förlust av hålet
Slagspel: Två slag
(Specific area) __ the player is not entitled to relief for a stance on ground under repair.
Penalty for the breach of local rule:
Match play: Loss of hole
Stroke play: Two strokes

3.8 Maahanpainuneen pallon nostaminen
Yleistä
Omaan alastulojälkeensä painuneen pallon saa rangaistuksetta nostaa ja puhdistaa kentän
lyhyeksi leikatulla osalla. Lyhyeksi leikattu kentän osa on tarkemmin määritetty talvisäännössä. Jos olosuhteet vaativat, voidaan sallia nostaminen ja puhdistaminen koko pelialueella.

Huomautus

Tällainen sääntö on aina tilapäinen. Sääntö pitää viipymättä poistaa, kun olosuhteet ovat
palautuneet normaaleiksi. Pelaaja ei voi soveltaa tätä sääntöä, jos pelaajan lyöntiin vaikuttaa
haittaavasti joku muu tekijä kuin omaan alastulojälkeensä jäänyt pallo.
				

Paikallissääntö:

(Alue on määriteltävä, mikäli se on mahdollista)... pelialueella omaan alastulojälkeensä
(muuhun kuin hiekkaan) painuneen pallon saa nostaa, puhdistaa ja pudottaa rangaistuksetta
mahdollisimman lähelle alkuperäistä sijaintikohtaa, ei kuitenkaan lähemmäksi reikää.
Rangaistus paikallissäännön rikkomisesta:
Reikäpeli: Reiän menetys
Lyöntipeli: Kaksi lyöntiä

Pluggad boll på hela spelfältet
På hela spelfältet (på hål___) får boll som ligger i sitt nedslag på annan mark än sand, utan
plikt lyftas, rengöras och droppas så nära som möjligt intill den plats där den låg - dock ej
närmare hålet.
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Plikt för brott mot lokala regeln:
Matchspel: Förlust av hålet
Slagspel: Två slag
Lifting an Embedded Ball
(Specific area)___ trough the green a ball which is embedded in its own pitch-mark in the
ground other than sand may be lifted without penalty, cleaned and dropped, as near as
possible to where it lay but not nearer the hole. The ball when dropped must first strike a
part of the course through the green.
Penalty for the breach of local rule:
Match play: Loss of hole
Stroke play: Two strokes

3.9 Muurahaiskeot
Yleistä
Golfin sääntöjen mukaan muurahaispesät ovat irrallisia haittatekijöitä (Sääntö 23). Saattaa
olla tarkoituksenmukaista ja suositeltavaa suojella muurahaiskekoja paikallissäännöllä.

Paikallissääntö:

Muurahaiskeot pelialueella (reiällä __) ovat kunnostettavaa aluetta. (Sääntö 25-1b)
Rangaistus paikallissäännön rikkomisesta:
Reikäpeli: Reiän menetys
Lyöntipeli: Kaksi lyöntiä
Sovellettava sääntö 25–1:
b.
Vapautuminen vaikutuksesta
i.

Pelialueella: Jos pallo on pelialueella, pelaajan pitää nostaa pallo ja pudottaa se rangaistuksetta enintään mailanmitan päähän lähimmästä vapauttavasta paikasta, mutta ei tätä
lähemmäksi reikää. Lähin vapauttava paikka ei voi olla esteessä eikä viheriöllä. Kun pallo
pudotetaan enintään mailanmitan päähän lähimmästä vapauttavasta paikasta, pallon
pitää ensiksi osua kentän osaan kohdassa, jossa vapaudutaan olosuhteiden vaikutuksesta ja joka ei ole esteessä eikä viheriöllä.

ii.

Hiekkaesteessä: Jos pallo on hiekkaesteessä, pelaajan on nostettava ja pudotettava
pallo joko:
c. Ilman rangaistusta edellä olevan kohdan (i) mukaisesti. Lähimmän vapauttavan
paikan on oltava hiekkaesteessä ja pallo on pudotettava hiekkaesteeseen. Jos
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täydellinen vapautuminen ei ole mahdollista, pallo on pudotettava hiekkaesteeseen
mahdollisimman lähelle pallon sijaintikohtaa, mutta ei lähemmäksi reikää, sellaiseen
kentän osaan hiekkaesteessä, joka antaa suurimman mahdollisen vapautuksen
olosuhteesta: tai
d. Yhdellä rangaistuslyönnillä hiekkaesteen ulkopuolelle linjalle, jonka muodostavat
reikä, pallon alkuperäinen sijaintikohta esteessä ja pudotuskohta. Pallon saa pudottaa kuinka kauas tahansa hiekkaesteen taakse tälle linjalle. Pallon saa puhdistaa,
kun se nostetaan säännön 25-1b mukaisesti. (Pallon vieriminen paikkaan, jossa
vaikuttaa olosuhde, josta vapauduttiin – katso sääntö 20-2c(v).)
Myrstackar (på hål__) betraktas som mark under arbete. Regel
25-1b är tillämplig.
Plikt för brott mot lokala regeln:
Matchspel: Förlust av hålet
Slagspel: Två slag
Ant hills (at the hole__) are ground under repair. Rule 25-1b applies.
Penalty for the breach of local rule:
Match play: Loss of hole
Stroke play: Two strokes

3.10 Pallon puhdistaminen
Yleistä
Pallon saa nostaa ja puhdistaa pääsääntöisesti vain viheriöllä (sääntö 21). Keväisin ja syksyisin uusilla kentillä saattavat hyvin märät ja saviset olosuhteet edellyttää puhdistusoikeuden
laajentamista.
Huomautus
Tällainen sääntö on aina tilapäinen. Sääntö pitää viipymättä poistaa, kun olosuhteet ovat
palautuneet normaaleiksi. 				
Paikallissääntö:		
(Alue on määriteltävä, mikäli se on mahdollista).......
saa pallon nostaa, puhdistaa ja
asettaa paikalleen ilman rangaistusta. Nostettaessa palloa on se merkittävä (sääntö 20‑1).
Rengöring av bollen
(På hål___) får bollen utan plikt lyftas, rengöras och återplaceras. Bollens läge skall markeras
innan den lyfts (Regel 20-1).
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Cleaning Ball
(Specify the area if practicable)___ a ball may be lifted, cleaned and replaced without penalty.
The position of the ball shall be marked before it is lifted under this Local Rule - see Rule
20-1.

3.11 Pelaaminen ja pallojen nouto kielletty
Yleistä
Kentillä saattaa olla tarve eristää erityisiä alueita ja kieltää pääsy tällaiselle alueelle joka saattaa
olla naapurin pelto tai piha-alue. (huom. erillinen paikallissääntö ympäristösyistä herkistä alueista). Rikkomuksesta voidaan määrätä golfin sääntöjen perusteella rangaistus säännön
33-7 perusteella. Seurauksena ovat seuran kurinpidolliset toimet.

Paikallissääntö:

Alueelta (reiällä__), joka on merkitty (esim. oranssinvärisin paaluin) on pääsy, pelaaminen ja
pallojen nouto ehdottomasti kielletty.

Det är förbjudet att beträda, spela och hämta bollen, som markerats (med orange pinnar)
(på hål__).
No trespassing to the area (at the hole__) marked with (orange stakes).

3.12 Pelialueen rajat
Yleistä
Toimikunnan tehtävänä on määrittää täsmälleen pelialue ja kentän ulkorajat, vesiesteet,
sivuvesiesteet, kunnostettavat alueet, haitat ja kentän oleelliset osat. Pelialueen rajat ja vesiesteiden rajat on merkittävä selvästi. Pelaajalla ei voi olla epätietoisuutta ja erehtymisen
mahdollisuutta kentän rajoista. Tämä edellyttää rajojen merkitsemistä paaluin tai muulla
selkeällä tavalla. Suurissa kilpailuissa tarvittavat rajat merkitään maalaamalla. Sanoja karheikko (rough) tai kentän lyhyeksi leikattu osa (fairway) käytetään usein paikallissäännöissä, kun
toimikunta haluaa määrittää rinnakkaisen väylän olevan ulkona. Karheikko (rough) tai fairway
eivät riittävän tarkasti määritä rajoja.
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Kumpaakaan termiä ei ole määritetty golfin säännöissä. Jos näitä termejä kuitenkin käytetään,
on toimikunnan oltava ehdottoman varma, että kukaan pelaaja ei voi erehtyä kentän rajoissa.

Ulkona (Out of Bounds)

”Ulkona” on kentän rajojen ulkopuolella oleva alue tai toimikunnan ulkona olevaksi alueeksi
merkitsemä kentän osa.
Kun ulkona on rajattu paaluin tai aidalla tai määritelty näiden takaiseksi alueeksi, rajaviiva
kulkee maassa lähimpien paalujen tai aidan tukipylväiden kentän sisäpuolisen reunan mu
kaan, poislukien vinot tukisiteet.
Ulkorajana olevat muurit, aidat tai paalut eivät ole haittoja vaan niiden katsotaan olevan kiinteästi paikallaan.
• Ulkoraja kulkee pystysuoraan sekä ylös- että alaspäin.
• Jos ulkoraja on merkitty maahan viivalla, on itse viiva ulkona.
• Pallo on ulkona, kun se on kokonaan ulkona.
• Pelaaja saa seistä ulkona pelatessaan kentällä olevaa palloa.
Esimerkki:
Rinnakkaiset väylät: Valkoisten paalujen asema toista väylää pelattaessa.

Paikallissääntö:

Pelattaessa reikää 6 ovat 18. reiän valkoiset ulkorajaa osoittavat paalut kiinteitä haittoja
(sääntö 24-2). Paalujen reiän 6 puoleinen sivu on musta. Paalujen poistaminen on kielletty.

Vid spel på hål 6 är de vita gränspålarna för hål 18 ej flyttbara tillverkade föremål. Pålarna
identifieras med svart yta mot hål 6. Lättnad enligt regel 24-2.
When playing hole number 6 the stakes marking out of bounds for hole 18th are immovable
obstructions. Stakes are identified by black side facing hole 6. Relief as provided in Rule
24-2.

3.13 Vesiesteet
On suositeltavaa merkitä vesiesteen rajat paaluin. Paalut auttavat pelaajaa havaitsemaan
vesiesteen ja määrittämään kohdan, josta pallo viimeksi meni vesiesteeseen. Selvät hyvin
näkyvät vesiesteet voidaan merkitä kentänhoidon helpottamiseksi myös maan pintaan kiinnitettävin maalatuin laatoin. Kun merkintänä käytetään sekä paaluja että merkkiviivoja, ilmoittavat paalut esteen sijainnin ja laadun ja merkkiviiva esteen rajat.
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3.13.1 Metsät ja ryteiköt eivät voi olla vesiesteitä

Golfin säännöt eivät mahdollista muiden kuin todellisten vesiesteiden merkitsemistä vesies
teiksi. Ryteiköt ja metsiköt eivät voi olla vesiesteitä. Sääntöjen vastaisilla merkinnöillä vaarannetaan kentän tasoituskelpoisuus. Esimerkiksi sääntöjen vastaisilla sivuvesiestemerkinnöillä
pelaajaa saattaa hyötyä niin paljon, että kenttä ei ole tasoituskelpoinen. Sivuvesiesteeksi
merkitään vesiesteet tai vesiesteen osa, jossa pelaaja ei järkevästi voi pudottaa palloa vesi
esteen taakse säännön 26-1b mukaisesti.

Vesieste (Water Hazard)

”Vesieste” on meri, järvi, lammikko, joki, oja tai muu avoin vesialue (riippumatta siitä, onko
siinä vettä) sekä muut vastaavat alueet.
Vesiesteen rajojen sisäpuolella oleva maa ja vesi ovat vesiestettä. Vesiesteen raja jatkuu
pystysuoraan ylöspäin ja alaspäin. Vesiesteen rajoja osoittavat merkkipaalut ja -viivat ovat
esteessä. Merkkipaalut ovat haittoja. Pallo on vesiesteessä kun osakin palloa koskettaa
vesiestettä.
Huomautus 1: Vesiesteet (paitsi sivuvesiesteet) on pyrittävä merkitsemään keltaisin paaluin
tai merkkiviivoin. Kun merkintänä käytetään sekä paaluja että merkkiviivoja, ilmoittavat paalut
esteen sijainnin ja laadun ja merkkiviiva esteen rajat.
Huomautus 2: Toimikunta voi paikallissäännöllä kieltää pelaamisen ympäristösyistä herkällä
alueella, joka on määritelty vesiesteeksi.
Kunnostettava alue on jokainen kentän osa, joka on toimikunnan määräyksestä sellaiseksi
merkitty tai jonka toimikunnan valtuuttama on sellaiseksi julistanut. Kunnostettavaksi alueeksi
katsotaan ilman merkintääkin poiskuljetettavaksi tarkoitetut ainekset sekä kentänhoitajan
tekemät reiät ja kolot. Alueen maapohja, ruoho, pensas tai muu kasvi, jotka ovat rajojen
sisällä, kuuluvat kunnostettavaan alueeseen. Kunnostettavan alueen raja kulkee pystysuunnassa alaspäin mutta ei ylöspäin. Kunnostettavan alueen merkkipaalut ja -viivat ovat alueen
sisäpuolella. Merkkipaalut ovat haittoja. Pallo on kunnostettavalla alueella kun osakin palloa
koskettaa kunnostettavaa aluetta.

Rajojen merkinnät:

Pelialueen raja:		
Vesieste:		
Sivuvesieste:		
Kunnostettava alue:
Kunnostettava alue:
Pudotusalue:		
Ympäristösyistä
herkkä alue:		

Valkoinen paalu		
Keltainen paalu tai viiva		
Punainen paalu tai viiva		
Sininen paalu tai valkoinen viiva
Sinivalkoinen paalu (Pelaaminen kielletty)
Valkoinen viiva ja kirjaimet DZ (Dropping Zone)
Yläosastaan 15 cm matkalta vihreäksi maalattu paalu
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3.14 Pudotusalueet (dropping zones)
Yleistä
Vesiesteen tai kunnostettavan alueen luonne saattaa olla sellainen, että pelaajan on vaikea
jatkaa säännön 26-1 mukaisesti. Esimerkiksi vesieste viheriön takana on muodoltaan pyöreä
tai jatkuu laajana vesialueena. Pelaaja voi tahattomasti pudottaa tällöin pallon sääntöjen vas
taisesti lähemmäksi reikää.
Pudotusalue on laitettava sääntöjen mukaisesti paikkaan, joka ei ole lähempänä reikää kuin
mistä pallo on viimeksi mennyt vesiesteeseen.

Paikallissääntö:

Pallo, joka on mennyt vesiesteeseen vihreiden paalujen välistä reiällä ___. Yhdellä rangaistus
lyönnillä saadaan pallo pudottaa (DZ) merkitylle pudotusalueelle.
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Pelaajan ei tarvitse seisoa pudotusalueella.
Pudotetun pallon on osuttava pudotusalueelle. Pudotusalueen rajat kuuluvat pudotus
alueeseen.
Pudotetun pallon ei tarvitse jäädä pudotusalueelle
Jos pallo pudotuksen jälkeen vierii: esteeseen, viheriölle, ulos kentältä, yli kahden
mailanmitan päähän pudotuskohdasta, on pallo pudotettava uudestaan ilman rangaistusta (sääntö 20‑2c (i-v)).
Pallo voi vieriä lähemmäksi reikää edellyttäen, että se pysähtyy korkeintaan kahden
mailanmitan päähän pudotuskohdasta eikä vieri esteeseen, viheriölle tai ulos kentältä,
Pallo voi pysähtyä lähemmäksi reikää kuin pallon alkuperäinen sijaintikohta, lähemmäksi
lippua kuin lähin vapauttava paikka tai paikka, josta pallo viimeksi meni vesiesteeseen

Droppruta

På hål ___ finns droppruta angiven där droppning får ske med ett pliktslag vid droppning för
boll i vattenhinder, som har gått mellan gröna pålar. Dropprutan är markerad med (DZ)___.
Bollen skall vid droppning ta mark i dropprutan.
Bollen skall droppas om utan plikt om den rullar: in i ett hinder, in på en green, utanför banan
or mer än två klubbländer efter det att den tog mark (Regel 20-2c)

Dropping Zone

At the ___ hole ball went in water hazard and last grossed margin of hazard between green
stakes: A ball may be dropped in the area marked (DZ)___, under penalty of one stroke.
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The dropped ball has to strike first the ground within the Dropping Zone.
The dropped ball shall be re-dropped without penalty if it rolls into a hazard, rolls onto a
putting green, rolls out of bounds or rolls more than two club-lengths from where it first
struck the ground. Rule 20-2c applies.

3.15 Rajojen päättymisen merkintä
Ulkorajat ja sivuvesiesterajat ovat luonteeltaan sellaisia, että niissä joudutaan useasti
selvyyden vuoksi osoittamaan rajan alkaminen ja päättyminen erikseen sovituilla merkinnöillä.
Mikäli rajan loppumista ei selkeästi osoiteta, jatkuu raja kahden viimeisen paalun suunnassa
eteenpäin.
Rajan alkamista ja päättymistä osoittava paalu maalataan tai teipataan mustaksi 15 cm kor
keudelta paalun päästä. Tämä koskee kentän kaikkia rajoja osoittavia merkintöjä:
• ulkorajat -vesiesteet
• kunnostettavat alueet				
Raja jatkuu näin merkittynä aloituspaalusta ja viimeisestä paalusta 90 asteen kulmassa pois
päin liitteenä olevan kuvan osoittamalla tavalla.

3.16 Suoja-aidat
Yleistä
Toisinaan on jouduttu rakentamaan suoja-aita esimerkiksi viheriön ja lyöntipaikan väliin.
Tällöin saattaa olla tarkoituksenmukaista sallia pelaajan pudottaa pallo ilman rangaistusta
pudotusalueelle tilanteissa, joissa suoja-aita häiritsee pelaajan pelilinjaa. Pudotusalue ei voi
olla lähempänä reikää kuin pelaajan pallo. Tarvittaessa pudotusalueita voi olla useampia riippuen pallon sijainnista.
Kohdassa ”pudotusalue” on täsmällisesti kerrottu pudottamista koskevat sääntökohdat.

Paikallissääntö:

Mikäli reiällä ___ oleva suoja-aita häiritsee pelaajan pelilinjaa, saa pelaaja pudottaa
rangaistuksetta pallon pudotusalueelle (DZ)___.

Skyddsstaket
På hål ___ finns droppruta angiven där droppning får ske vid droppning för boll bakom
skyddsstaket, om skyddsstaket stör spelarens spellinje. Dropprutan är markerad med
(DZ)___.
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Protective Fence
At the ___ hole ball behind the protective fence in such a position that the fence intervenes
on the line of play, the player may drop the ball without penalty in a Dropping Zone (DZ)___.

3.17 Suojeltavat puut
Yleistä
Yksittäisiä puita suojellaan tällä paikallissäännöllä. Yhtenäiset laajemmat puuistutukset on tarkoituksenmukaista todeta paikallissäännöissä ”kunnostettavaksi alueeksi, josta pelaaminen
on kielletty”. Tällöin alueen merkinnät on syytä tehdä sinivalkoisin paaluin.
Yksittäisten istutettujen puiden tulee olla helposti tunnistettavissa. Tukipuun lisäksi esimerkiksi
oranssinvärinen nauha helpottaa pelaajia tunnistamisessa.

Paikallissääntö:

Pelialueella olevat istutetut tukipuin tuetut puut (oranssinvärisin merkinnöin) ovat kiinteitä
haittoja, josta pelaaminen on kielletty. Jos nämä puut häiritsevät pelaajan lyöntiasentoa tai
hänen mailansa aiottua heilahdusrataa on pelaajan vapauduttava rangaistuksetta kiinteän
haitan vaikutuksesta säännön 24-2b(i) mukaisesti.
Rangaistus paikallissäännön rikkomisesta:			
Reikäpeli: Reiän menetys
Lyöntipeli: Kaksi lyöntiä
Sovellettava sääntö 24-2b(i)			
i. Pelialueella: Jos pallo on pelialueella, pelaajan pitää nostaa pallo ja pudottaa se rangaistuksetta enintään mailanmitan päähän lähimmästä vapauttavasta paikasta, mutta
ei tätä lähemmäksi reikää. Lähin vapauttava paikka ei voi olla esteessä eikä viheriöllä.
Kun pallo pudotetaan enintään mailanmitan päähän lähimmästä vapauttavasta paikasta,
pallon pitää ensiksi osua kentän osaan kohdassa, jossa vapaudutaan kiinteän haitan
vaikutuksesta ja joka ei ole esteessä eikä viheriöllä.

Poikkeus: Pelaaja ei kuitenkaan saa tämän säännön mukaista vapautusta, jos (a) hän ei

ilmeisestikään voi lyödä palloaan jonkin muun syyn kuin kiinteän haitan vaikutuksen vuoksi,
tai (b) kiinteän haitan vaikutus syntyisi ainoastaan tarpeettoman poikkeuksellisen lyöntiasennon, mailan heilahdusradan tai pelisuunnan vuoksi.
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Nyplanterade träd
Nyplanterade träd med stödpinne (orange markering) betraktas som oflyttbara tillverkade
föremål från vilket spel är förbjudet.
Om detta träd påverkar spelarens stans eller område för hans tänkta swing måste spelaren utan plikt - bereda sig lättnad från hindrande inverkan från trädet. Regel 24-2b(i) är tillämplig.
Plikt för brott mot lokala regeln:
Matchspel: Förlust av hålet
Slagspel: Två slag
Protection of young trees
Protection of young and planted trees identified by supporting sticks (and orange markings).
If such a tree interferes with a player’s stance or the area of his intended swing, the ball must
be lifted, without penalty and dropped in accordance with the procedure prescribed in Rule
24-2b(i).
Penalty for the breach of local rule:
Match play: Loss of hole
Stroke play: Two strokes

3.18 Talvisääntö
Yleistä
Talvisääntö ei ole golfin periaatteiden mukainen. Pallo on pelattava paikaltaan ja kenttä
sellaisena kuin se on. Säännön 25 kunnostettavan alueen käsite on tarkoitettu kattamaan
tilanteet, joissa kentän hetkellinen ja alueeltaan rajattu huono kunto haittaa pelaamista.
Tällaiset alueet voidaan määrittää kunnostettavaksi alueeksi.
Kuitenkin poikkeuksellisen huonot peliolosuhteet kuten, lumi, roudan sulaminen, runsaat
sateet tai kova kuumuus voivat huonontaa peliväylien kunnon tai estää väylien leikkaamisen.
Kun nämä huonot peliolosuhteet ovat laajamittaisia kentällä ja toimikunta uskoo talvisäännön
parantavan pelaamisen olosuhteita, voidaan talvisääntöä käyttää.
Koska pelin luonne talvisäännöllä muuttuu vaikuttaen pelaajatasoituksiin ja kilpailutuloksiin,
on talvisäännön määräämisessä oltava varovainen. Sääntöjen noudattamisen kannalta tal
visääntö on ongelmallinen, koska väyläpituuteen leikattu alue ei ole esim. keväisin tarkkarajainen.
On suositeltavaa, että päätöksen talvisäännöstä tekevät kenttätoimikunta ja tasoitus
toimikunta yhdessä. Ennen päätöstään toimikunnan tehtävänä on harkita:
1.

Talvisääntö on ristiriidassa golfinsääntöjen perusperiaatteiden kanssa, missä pallo
pelataan paikaltaan.
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2.
3.
4.

Talvisääntö ei välttämättä suojele kenttää, koska pallo asetetaan sen parhaan kasvavan ruohotupsun päälle, jonka maila niittää pois.
Talvisääntö yleensä parantaa tulostasoa ja vaikuttaa tasoituksiin ja rankaisee niitä
pelaajia, joiden tulokset on tehty normaalien sääntöjen vallitessa.
Jatkuva harkitsematon talvisäännön käyttö seurassa huonontaa seuran pelaajien mahdollisuuksia kilpailuissa, joissa pallo pelataan paikaltaan ilman siirto-oikeutta.

3.18.1 Tiedottaminen pelaajille
Kun toimikunta päättää käyttää kentällä talvisääntöä, on toimikunnan annettava paikallissääntö täydellisenä. Erityisen tärkeää on siirto-oikeuden määrittäminen. Tiedotus ensimmäisellä
tiillä ”TALVISÄÄNTÖ” on täysin riittämätön. Pelaajille on annettava tieto talvisäännöstä kokonaisuudessaan mallisäännön mukaisesti.
Tasoituksiin vaikuttava pelikierros voidaan tehdä vain, jos siirto-oikeus on korkeintaan 15 cm
ja talvisääntö muuten on ohjeitten mukainen.
Lyhyeksi leikattu alue tarkoittaa väyläpituuteen tai lyhyemmäksi leikattua aluetta. Määritelmä
käsittää väylät, esiviheriöt, tiialueet (esim. väärälle tiille lyöty pallo) ja väyläpituuteen leikatut
kulkutiet karheikkojen läpi. Määritelmä ei kata viheriötä, esikarheikkoa tai karheikkoa eikä
esteitä. Talvisääntö ei voi olla voimassa koko pelialueella (Trough the green).

Paikallissääntö:

”Talvisääntö
Kun pallo on missä tahansa pelialueen lyhyeksi leikatulla osalla (tai tarkoin määritellyllä suppeammalla alueella), pallon saa rangaistuksetta nostaa ja puhdistaa. Ennen pallon nostamista pelaajan pitää merkitä pallon paikka. Pallo pitää nostamisen jälkeen asettaa enintään
(toimikunnan täsmällisesti määräämän mitan) päähän alkuperäisestä sijaintipaikastaan, ei
kuitenkaan lähemmäksi reikää, ei esteeseen eikä viheriölle.
Pelaaja saa asettaa pallonsa vain kerran, ja pallo on asettamisen jälkeen pelissä (sääntö
20-4). Mikäli pallo ei pysy asettamiskohdassa paikallaan, sovelletaan sääntöä 20-3d. Jos
asettamisen jälkeen paikalleen jäänyt pallo myöhemmin liikkuu, pelaaja ei saa rangaistusta,
ja pallo pelataan uudesta sijaintikohdastaan, ellei jokin muu sääntö määrää toisin.
Jos pelaaja laiminlyö pallon merkitsemisen ennen pallon nostamista, tai jos pelaaja liikuttaa
palloa muulla tavoin, kuten pyörittämällä mailalla, hän saa yhden lyönnin rangaistuksen.
*Rangaistus paikallissäännön rikkomisesta:
Reikäpeli: Reiän menetys
Lyöntipeli: Kaksi lyöntiä
*Jos pelaaja saa yleisen rangaistuksen tämän paikallissäännön
rikkomisesta, hän ei saa muuta paikallissäännön mukaista rangaistusta.”
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3.18.2 Talvisäännön sääntöjen mukainen tulkinta
Huomautus 1
Talvisääntö on tilapäinen ja sitä käytetään vain silloin kuin kentän olosuhteet todella sitä
edellyttävät.
Huomautus 2
Siirto-oikeus on kaikilla lyhyeksi leikatuilla alueilla eikä ainoastaan pelattavalla reikävälillä.
Sääntö 25–2. Jos siirto-oikeus on rajattu jollekin väylälle, on talvisääntö voimassa riippumatta siitä, onko pallo tullut sinne toiselta väylältä harhautuneen lyönnin seurauksena.
Huomautus 3
Nostettaessa palloa on sen paikka aina merkittävä.
Huomautus 4
Viheriöllä talvisääntö ei ole voimassa. Viheriöllä voi olla kunnostettavia alueita (esim ilmas
tointireikiä tai vastakylvettyjä alueita), mutta ei talvisääntöä.
Huomautus 5
Jos pallo välittömästi asettamisen jälkeen ei pysy paikallaan (esim. tuulen tai maan kal
tevuuden vuoksi), on pallo asetettava uudestaan paikalleen ilman rangaistusta. Sääntö 20‑3.
Jos asettamisen jälkeen paikallaan ollut pallo liikkuu, pelataan se siltä paikalta mihin se on
liikkunut.
Huomautus 6				
Pallon ollessa pelissä saa pelaaja yhden lyönnin rangaistuksen, jos pelaaja aiheuttaa pallon
liikkumisen. Pallo on asetettava takaisin paikalleen. Sääntö 18‑2a.
Huomautus 7						
Pallo liikkuu irrallisen haittatekijän koskettamisen jälkeen. Pelaaja saa yhden lyönnin
rangaistuksen. Pallo asetetaan takaisin paikalleen. Sääntö 18‑2a.
Huomautus 8					
Pallo liikkuu palloon tähtäämisen jälkeen. Pallo asetetaan paikalleen. Pelaaja saa yhden
lyönnin rangaistuksen. Sääntö 18‑2b.
Huomautus 9
Talvisäännön mukaista siirto-oikeutta määritetään mitattavissa yksiköissä, esimerkiksi 15 cm
tai mailanmitta (kierros ei ole tällöin tasoituskelpoinen).
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Lägesförbättring
En boll som ligger på den finklipta delen av spelfältet (på hål___) får lyftas utan plikt och
rengöras,. Innan bollen lyfts skall spelaren markera dess läge. Efter att ha lyft bollen skall han
placera denna på en punkt inom (ange område, t. ex 15 cm, en klubblängd etc.) från och
inte närmare hålet än den ursprungligen låg, som inte är i ett hinder och inte på en green.
En spelare får placera sin boll en gång och den är i spel när den har placerats (Regel 20-4).
Om bollen inte stannar där den placerats gäller Regel 20-3d. Om bollen först stannar på den
punkt där den placerats och sedan rör sig, utgår ingen plikt och bollen skall spelas som den
ligger, såvida inte föreskrifterna i någon annan regel gäller.
Om spelaren underlåter att markera bollens läge innan han lyfter den eller om han flyttar
bollen på något annat sätt, till exempel genom att rulla den med klubban, ådrar han sig ett
slags plikt.
Plikt för brott mot lokala regeln:
Matchspel: Förlust av hålet
Slagspel: Två slag
• *Om en spelare ådrar sig den allmänna plikten för brott mot denna lokala regel, skall
ingen ytterligare plikt enligt denna lokala regel utdömas.

Winter Rules and Preferred Lies
A ball lying on any “closely mown area” trough the green (at the hole___) may be lifted, ,
without penalty, and cleaned. Before lifting the ball, the player must mark its position. Having
lifted the ball, he must placed it on a spot within (specify area. e.g., six inches, one clublength, etc) of and not nearer the hole than where it originally lay, that is not in a hazard and
not on a putting green. A player may place his ball only once and it is in play when it has
been placed (Rule 20-4). If the ball fails to come rest on the spot on which it is placed, Rule
20-3d applies. If the ball it is placed and it subsequently moves, there is no penalty and the
ball must be played as it lies, unless any other rule apply.
If the player fails to mark the position of the ball before lifting it or moves the ball any other
manner, such as rolling it with a club, he incurs a penalty of one stroke.
*Penalty for the breach of Local Rule :
Match play: Loss of hole
Stroke play: Two strokes
• If a player incurs the general penalty for breach of this Local Rule, no additional
penalty under the Local Rule is applied.
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3.19 Työkoneen renkaan jäljet		
Yleistä
On varsin tavallista, että kentällä on työkoneiden renkaiden jättämiä jälkiä. Merkittävistä
työkoneiden vahingoista kentällä voi toimikunta antaa pelaajille vapautuksen. Tällöin alue on
tarkoin määriteltävä.

Huomautus

Tällainen sääntö on aina tilapäinen. Sääntö pitää viipymättä poistaa, kun olosuhteet ovat
palautuneet normaaleiksi.

Paikallissääntö:

Työkoneiden renkaan jäljet väylällä ___ ovat kunnostettavaa aluetta. Vapautuminen säännön
25-1b mukaisesti.
Rangaistus paikallissäännön rikkomisesta:			
Reikäpeli: Reiän menetys					
Lyöntipeli:Kaksi lyöntiä		

Sovellettava sääntö 25-1b
i.

Pelialueella: Jos pallo on pelialueella, pelaajan pitää nostaa pallo ja pudottaa se rangaistuksetta enintään mailanmitan päähän lähimmästä vapauttavasta paikasta, mutta ei tätä
lähemmäksi reikää. Lähin vapauttava paikka ei voi olla esteessä eikä viheriöllä. Kun pallo
pudotetaan enintään mailanmitan päähän lähimmästä vapauttavasta paikasta, pallon
pitää ensiksi osua kentän osaan kohdassa, jossa vapaudutaan olosuhteiden vaikutuksesta ja joka ei ole esteessä eikä viheriöllä.
ii. Hiekkaesteessä: Jos pallo on hiekkaesteessä, pelaajan on nostettava ja pudotettava
pallo joko:
a. Ilman rangaistusta edellä olevan kohdan (i) mukaisesti. Lähimmän vapauttavan
paikan on oltava hiekkaesteessä ja pallo on pudotettava hiekkaesteeseen. Jos
täydellinen vapautuminen ei ole mahdollista, pallo on pudotettava hiekkaesteeseen
mahdollisimman lähelle pallon sijaintikohtaa, mutta ei lähemmäksi reikää, sellaiseen
kentän osaan hiekkaesteessä, joka antaa suurimman mahdollisen vapautuksen
olosuhteesta: tai
b. Yhdellä rangaistuslyönnillä hiekkaesteen ulkopuolelle linjalle, jonka muodostavat
reikä, pallon alkuperäinen sijaintikohta esteessä ja pudotuskohta. Pallon saa pudottaa kuinka kauas tahansa hiekkaesteen taakse tälle linjalle
iii. Viheriöllä: Jos pallo on viheriöllä, pelaajan pitää nostaa ja asettaa pallo rangaistuksetta
lähimpään vapauttavaan paikkaan, joka ei ole esteessä. Jos täydellinen vapautuminen
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ei ole mahdollista, pallo asetetaan alkuperäistä sijaintikohtaa lähinnä olevaan paikkaan,
ei kuitenkaan lähemmäksi reikää eikä esteeseen, joka antaa suurimman mahdollisen
vapautuksen olosuhteesta. Lähin vapauttava paikka tai suurimman mahdollisen vapautuksen antava paikka voi sijaita viheriön ulkopuolella.
iv. Tiiauspaikalla: Jos pallo on tiiauspaikalla, pelaajan on nostettava pallo ja pudotettava
pallo ilman rangaistusta kohdan (i) mukaisesti.

Traktorspår

Traktorspår på hål ___ betraktas som mark under arbete. Regel
25-1b är tillämplig.
Plikt för brott mot lokala regeln:
Matchspel: Förlust av hålet
Slagspel: Två slag

Tractor Tyre Marks

Tractor tyre marks on the hole ___ are ground under repair. Rule 25-1b applies.
Penalty for the breach of local rule:
Match play: Loss of hole
Stroke play: Two strokes

3.20 Vesieste ja varapallo

(Vain SGL:n sääntö- ja tasoitustoimikunta voi antaa luvan käyttää tätä paikallissääntöä)

Yleistä
Pallon mennessä vesiesteeseen ei pelaaja voi lyödä varapalloa. On olemassa vesiesteitä,
joissa pelaaja ei voi olla varma, onko hänen pallonsa vesiesteessä tai sen ulkopuolella.
Vesiesteen ollessa luonteeltaan sellainen, että pelaaja ei ole varma pallonsa sijainnista. Pallo
saattaa puihin ja pensaisiin tai rakenteisiin osuessaan sinkoutua vesiesteeseen tai vesiesteen ulkopuolelle. Pelin nopeuttamiseksi on pelaajalle annettu mahdollisuus lyödä varapallo.
Sääntö on kuitenkin pelaajien hyvin hankala hallita ja käytännössä menetellä oikein ja sääntöjen mukaan, että sen käyttöön liitto antaa luvan vain poikkeustapauksissa.

Paikallissääntö:

Pelattaessa reikää ___ on pelaajalla mahdollisuus lyödä varapallo, jos on epäselvää onko
pallo mennyt vesiesteeseen. Varapallo on pelattava säännön 26–1 antamien vaihtoehtojen
mukaan. Jos alkuperäinen pallo on vesiesteessä, on se pelattava sieltä tai jatkettava vara-
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pallolla. Pelaaja ei saa tällöin pudottaa palloa soveltaen vesiestesääntöä 26–1.
Rangaistus paikallissäännön rikkomisesta:			
Reikäpeli: Reiän menetys					
Lyönti: Kaksi lyöntiä		
Sääntö 26-1
a. Pelata palloa mahdollisimman läheltä kohtaa, josta hän viimeksi pelasi tai liikutti
alkuperäistä palloa (sääntö 20-5), tai
b. Pudottaa pallo miten kauas tahansa vesiesteen taakse pitäen sitä kohtaa, jossa alkuperäinen pallo viimeksi ylitti esteen rajan, suoraan pudotuspaikan ja reiän välissä, tai
c. Ainoastaan siinä tapauksessa, että pallo viimeksi ylitti sivuvesiesteen rajan, pudottaa
pallo vesiesteen ulkopuolelle enintään kahden mailanmitan päähän, ei kuitenkaan
lähemmäs reikää, (i) kohdasta, jossa alkuperäinen pallo viimeksi ylitti vesiesteen rajan
tai (ii) yhtä kaukana reiästä olevasta vastaavasta kohdasta vesiesteen vastakkaiselta
puolelta.
Pallon saa puhdistaa, kun se on nostettu tämän säännön mukaisesti.

Esimerkki paikallissäännön soveltamisesta

Pelaaja on lyönyt ensimmäisen lyöntinsä tiiltä pumppuhuoneelle reiällä 16. Puut kolisevat ja
kukaan ei näe pallon alastulokohtaa. Pelaaja ilmoittaa lyövänsä varapallon.
a. Pallo löytyy vesiesteestä. Pelaaja päättää jatkaa tällä pallolla. Toinen lyönti lähtee.
b. Pallo on vesiesteessä pahassa paikassa. Pelaajan varapallo on viheriöllä. Pelaaja
päättää jatkaa varapallolla. Neljäs lyönti lähtee.
c. Pelaajanalkuperäinen pallo löytyy vesiesteen ulkopuolelta rinteestä. Pallo on puuta
vasten, josta pelaaja ei voi jatkaa peliä. Pelaajan on jatkettava tällä pallolla. Varapallolla
ei voi jatkaa. Pelaaja voi soveltaa pelaamattoman paikan sääntöä (Sääntö 28):
• lyödä pallo edellisen lyönnin paikalta eli tässä tapauksessa tiiltä
• pudottaa pallo kahden mailanmitan päähän sijaintikohdastaan, ei kuitenkaan lähemmäksi reikää
• pudottaa pallo sijaintikohtansa taakse miten kauas tahansa pitäen sijaintikohtaa
suoraan pudotuskohdan ja reiän välissä.
Kolmas lyönti lähtee.

Provisorisk boll vid vattenhinder
Om en spelare på hål___ är osäker om bollen hamnar i vattenhindret eller ej - och därför
spelat en provisorisk boll enligt regel 26-1 - äger han rätt att fortsätta spela den provisoriska
bollen om den ursprungliga bollen har hamnat i vattenhindret. Han får dock inte droppa
enligt regel 26-1 om han har slagit en provisorisk boll.
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Plikt för brott mot lokala regeln:
Matchspel: Förlust av hålet
Slagspel: Två slag
Water Hazard: Provisional Ball
When playing hole ___ the player may play a provisional ball for a ball which may be in the
water hazard. The ball shall be played provisionally under any of the available options under
Rule 26-1. If a provisional ball is played and the original ball is in a water hazard, the player
may play the original ball as it lies or continue the provisional ball in play, but he may not
proceed under Rule 26-1.
Penalty for the breach of local rule:
Match play: Loss of hole
Stroke play: Two strokes

3.21 Ympäristösyistä herkät alueet
3.21.1 Määritelmä
Ympäristösyistä herkkä alue on viranomaisten ympäristönsuojelullisilla syillä suojelema jokin
pelialueen osa. Ympäristösyistä herkille alueelle saattaa viranomainen kieltää pääsyn tai alueelta pelaamisen. Toimikunta voi paikallissäännöissä määrittää alueen A) Kunnostettavaksi
alueeksi, B) Vesiesteeksi tai Sivuvesiesteeksi tai C) Ulkona olevaksi alueeksi. Vesiesteenä voi
olla vain sääntöjen määritelmien mukainen vesieste.
Huomautus: Toimikunta ei voi yksipuolisesti ja vain omalla päätöksellään määrittää jotain
aluetta ympäristösyistä herkäksi alueeksi.

3.21.2 Merkinnät
Paalut maalataan vihreällä maalilla 15 cm korkeudelta paalun päästä. Tämä koskee kentän
kaikkia rajoja osoittavia merkintöjä:
• ulkorajat -vesiesteet
• kunnostettavat alueet
Alueelle pääsy tarvittaessa on estettävä aidalla tai kyltein. Paikallissäännöllä ei voida määrätä
rangaistusta alueelle menosta, koska viranomaiset ovat saattaneet säätää rikkomuksesta
rangaistuksen tai seura on määrännyt rikkomuksesta kurinpitorangaistuksen.

Pelaaminen ympäristösyistä herkillä alueilla
Sääntöjen mukaan, jos pelaaja pelaa ympäristösyistä herkältä alueelta joka on joko A)
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Kunnostettava alue tai B) Vesieste on seurauksena:
Rangaistus paikallissäännön rikkomisesta:			
Reikäpeli: Reiän menetys					
Lyönti: Kaksi lyöntiä
Jos pallo on ulkona ja pelaaja pelaa sieltä, menettää pelaaja reikäpelissä reiän. Lyöntipelissä
hän pelaa väärää palloa ja saa kahden lyönnin rangaistuksen säännön 15 mukaisesti ja
pelaajan on jatkettava säännön 27-1 mukaisesti yhden lisälyönnin rangaistuksin.

Paikallissääntö:
A)

Kunnostettava alue

Jos pallo on ympäristösyistä herkällä kunnostettavalla alueella, on pallo pudotettava ilman
rangaistusta säännön 25-1b mukaisesti.
Jos on olemassa vahva näyttö siitä, että pallo on kadonnut ympäristösyistä herkälle
kunnostettavalle alueelle, on pallo pudotettava ilman rangaistusta säännön 25-1c mukaisesti.
B)

Vesieste

Jos on olemassa riittävä näyttö siitä, että pallo on kadonnut ympäristösyistä herkkään alueelle vesiesteeseen tai sivuvesiesteeseen, on peliä jatkettava yhden lyönnin rangaistuksin
säännön
26-1 mukaisesti.
Ulkona
C)
Jos pallo on pelattu ulos ympäristösyistä herkälle alueelle, on pelaajan jatkettava peliä yhden
lyönnin rangaistuksin mahdollisimman läheltä edellisen lyönnin paikka (kts sääntö 20-5).
Ympäristösyistä herkkä alue vaikuttaa pelaajan lyöntiasentoon tai hänen mailansa aiottuun
heilahdusrataan
i.

Pelialueella:

ii.

Esteessä:

a. Jos pallo on pelialueella, määritetään se kentän paikka, jota lähinnä pallo sijaitsee, ja
(a) joka ei ole lähempänä reikää, (b) jossa vapaudutaan olosuhteiden vaikutuksesta
ja (c) joka ei ole esteessä tai viheriöllä. Pelaajan pitää nostaa pallo ja pudottaa se rangaistuksetta korkeintaan mailanmitan päähän edellä määritetystä kentän kohdasta,
joka täyttää kohtien (a), (b) ja (c) vaatimukset.
a. Jos pallo on esteessä, pelaajan pitää nostaa ja pudottaa pallo joko rangaistuksetta
esteeseen mahdollisimman lähelle pallon sijaintikohtaa, ei kuitenkaan lähemmäksi
reikää, ja sellaiseen kohtaan, jossa vapaudutaan täysin olosuhteista, tai
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b. Esteen ulkopuolelle yhdellä rangaistuslyönnillä siten, että pallon alkuperäinen sijaintikohta jää pudotuspaikan ja reiän linjalle näiden väliin riippumatta siitä, kuinka kauas
esteen taakse pallo pudotetaan.
c. Lisäksi pelaaja voi jatkaa sääntöjen 26 ja 28 mukaisesti, jos ne on tilanteeseen sovellettavissa.

iv. Viheriöllä:
a. Jos pallo on viheriöllä, pelaajan pitää nostaa ja asettaa pallo rangaistuksetta paikkaan, joka on mahdollisimman lähellä alkuperäistä sijaintikohtaa ja antaa täydellisen
vapautuksen näistä olosuhteista. Palloa ei kuitenkaan saa asettaa lähemmäksi
reikää eikä esteeseen.
b. Pallon saa puhdistaa, kun se nostetaan tämän säännön mukaisesti.
c. Poikkeus: Pelaaja ei kuitenkaan saa tämän säännön mukaista vapautusta, jos (a)
hän ei ilmeisesti voi pelata palloaan jonkin muun syyn kuin tässä säännössä mainittujen olosuhteiden vaikutuksen vuoksi tai (b) tällaisten olosuhteiden vaikutus syntyisi
ainoastaan tarpeettoman poikkeuksellisen lyöntiasennon, mailan heilahdusradan tai
pelisuunnan vuoksi.

Uudelleenpudottaminen

Jos pudotettu pallo vieriin tämän säännön käsittelemään paikkaan tai säännön 20-2c
käsittelemään paikkaan, on pallo pudotettava uudestaan ilman rangaistusta. Jos pallo
uudestaan pudotettaessa vierii edellä kuvatulla tavalla, pallo on asetettava mahdollisimman
lähelle sitä kohtaa, mihin pallo ensimmäiseksi osui uudelleen pudotettaessa.
Rangaistus paikallissäännön rikkomisesta:			
Reikäpeli: Reiän menetys					
Lyöntipeli: Kaksi lyöntiä
Toimikunta voi määrätä tämän paikallissäännön vakavasta rikkomisesta pelistä
sulkemisrangaistuksen.
Koska suojellut alueet ovat kentillä erittäin harvinaisia, ei sääntötoimikunta ole katsonut
tarpeelliseksi tehdä tähän paikallissääntöön liittyviä ruotsin- ja englanninkielisiä käännöksiä.
Toimikunta avustaa seuroja mielellään tähän liittyvien paikallissääntöjen laatimisessa.
Muut tätä paikallissääntöä koskevat kohdat löytyvät Decision on the Rules of Golf 338/41–44.

3.22 Suurkilpailuun liittyvät tilapäiset haitat
Suurkilpailuihin liittyy runsaasti tilapäisiä rakennelmia. Tilapäiset rakennelmat (TIO) ovat
poikkeuksellisia. Suomen Golfliiton sääntötoimikunta avustaa seuraa laatimaan kuhunkin
tilanteeseen sopivan paikallissäännön.
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Tilapäisesti kiinteästi paikallaan olevat haitat

Tilapäisesti kiinteästi paikallaan olevat haitat ovat kilpailuun liittyviä tilapäisiä rakennelmia,
jotka ovat kiinteästi paikallaan eivätkä ole liikuteltavissa. Esimerkiksi katsomot, teltat, tulostaulut, mainostaulut, televisiokameroiden jalustarakennelmat ja tilapäiset saniteettitilat ja
näiden rakennelmien tukivaijerit ovat tällaisia.

Vaikuttaminen

Tilapäisesti kiinteästi paikallaan oleva haitta vaikuttaa kun
a.
pallo on haitan edessä ja niin lähellä haittaa, että haitta vaikuttaa pelaajan lyöntiasentoon tai aiottuun mailan heilahdukseen tai
b.
pallo on haitan sisällä, alla tai haitan takana siten, että haitan joku osa on pelaajan
pallon ja reiän välissä sekä pelilinjalla; haitta vaikuttaa, vaikka pallo on paikassa, joka
on mailanmitan päässä tällaisesta haitasta.
Huomautus: Pallon katsotaan olevan tällaisen haitan alla, kun se on alempana haitan
useimmat ulkoreunat, vaikka nämä reunat eivät ulottuisikaan maahan saakka.

Vapautuminen
a.

b.

Pelialueella määritetään lähin paikka joka a) ei ole lähempänä reikää, b) jossa vältetään
yllä olevan määritelmän mukainen vaikuttaminen ja c) eikä ole viheriöllä tai esteessä.
Pelaaja saa nostaa pallon ja pudottaa sen rangaistuksetta mailanmitan päähän paikasta, joka on kohtien a), b) ja c) mukainen.
Esteessä Pelaaja saa esteessä nosta pallon joko
i. Ilman rangaistusta esteeseen lähimpään kentän osaan, jossa vapaudutaan täysin
kohdan a) mukaisin rajoituksin. Jos täydellinen vapautuminen ei ole mahdollista
pudotetaan pallo esteeseen kentän osaan, joka tarjoaa suurimman mahdollisen
vapautuksen.
tai
ii. Yhdellä rangaistuslyönnillä esteen ulkopuolelle paikkaan, joka on lähinnä pallon sijaintikohtaa a) joka ei ole lähempänä reikää b) jossa vältetään määritelmän mukainen
vaikuttaminen ja c) joka ei ole esteessä. Pelaaja saa pudottaa pallon mailanmitan
päähän paikasta, joka on kohtien a), b) ja c) mukainen

Nostetun pallon saa puhdistaa.

Huomautus 1: Pallon ollessa esteessä pelaaja voi niin halutessaan jatkaa myös sääntöjen

26 tai 28 mukaan.
Huomautus 2: Ellei tämän paikallissäännön mukaisesti pudotettava pallo ole viivytyksettä
saatavilla, voidaan pallo korvata toisella.
Huomautus 3: Toimikunta voi laatia paikallissäännön a) sallien tai määräten pelaajat käyttämään pudotusaluetta vapautuessaan tilapäisesti kiinteästi paikallaan olevasta haitasta b)
sallien pelaajan käyttää lisämahdollisuutena pudottaa pallo esteen vastakkaiselle puolelle
paikasta, jotka kohdat täyttävät a. ja b. edellytykset kaikilta osin.
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Poikkeus:

Jos pelaajan pallo on esteen edessä tai takana hän ei voi vapautua haitasta jos,
1.
Jos hän ei ilmeisestikään voi pelata palloaan jonkin muun syyn vaikutuksen vuoksi
tai haitan vaikuttaessa pelaaja saisi vapautua myös jostakin muusta ja vapautuminen
antaisi hänelle suoran linjan lipulle.
2.
Tällaisten olosuhteiden vaikutus syntyisi ainoastaan tarpeettoman poikkeuksellisen
lyöntiasennon, mailan heilahdusradan tai pelisuunnan vuoksi; tai
3.
Vaikka haitta vaikuttaisi, mutta olisi kohtuutonta olettaa pelaajan yltävän riittävän pitkälle, että tilapäinen kiinteästi paikallaan oleva este olisi lyönnin tiellä.
4.
Huomautus: Pelaaja voi jatkaa säännön 24-2 mukaan, jos kohdat 1,2 ja 3 estävät
pelaajaa vapautumasta.

Pallo kadonnut tilapäiseen kiinteään haittaan

Jos on olemassa riittävä näyttö pallon katoamisesta tilapäisesti paikallaan olevaan esteeseen, voidaan pallo pudottaa kohdassa Vapautuminen ja Pudotusalue mukaisesti. Näiden
kohtien mukaisesti sääntöä sovellettaessa pallon katsotaan olevan paikassa, josta pallo
viimeksi meni haittaan (Sääntö 24-2c).

Pudotusalue

Toimikunta voi laatia paikallissäännön sallien tai määräten pelaajat käyttämään pudotusaluetta vapautuessaan tilapäisesti kiinteästi paikallaan olevasta haitasta. Jos pelaaja käyttää
vapautumiseen pudotusaluetta, on hänen käytettävä pallon paikkaa lähinnä olevaa (pallo
kadonnut) pudotusaluetta (vaikka pudotusalue saattaa olla lähempänä reikää ).
Huomautus 1: Toimikunta voi kieltää pudottamasta palloa pudotusalueelle, joka on
lähempänä reikää.
Huomautus 2: Pallo pudotettaessa pudotusalueelle ei pudotusta uusita, jos pallo ei vieri
kahta mailanmittaa enempää kohdasta, josta se ensiksi osui pudotusalueelle, vaikka pallo
pysähtyisi lähemmäksi reikää tai vierisi pudotusalueelta pois.
Suurissa televisioitavissa ammattikilpailuissa tarvitaan runsaasti viestintäyhteyksiä. Osa
kaapeleista joudutaan vetämään kentän kautta.

Tilapäiset sähkölinjat ja kaapelit

Tilapäiset kaapeliasennukset ja pylväät ovat haittoja.
1.
2.
3.
4.

Jos kaapeleita voi helposti liikuttaa - sääntö 24-1
Jos kappelit ovat kiinteästi paikallaan ja jos pallo on pelialueella tai hiekkaesteessä
sovelletaan sääntöä 24-2b.
Jos pallo on vesiesteessä, vapautuu pelaaja säännön 24-2b(i) mukaisesti, mutta lähimmän vapauttavan paikan on oltava vesiesteessä tai pelaaja voi jatkaa säännön 26
mukaisesti.
Jos pallo osuu kaapeliin, on lyönti uusittava rangaistuksetta.
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Muut tätä paikallissääntöä koskevat kohdat ovat Rules of Golf, Appendix I, Part B: Specimen
Local Rules 33-8/41–44.
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AMATÖÖRISÄÄNNÖT
OHJEITA KILPAILUTOIMIKUNNALLE

Decisions on the RULES of AMATEUR STATUS
R&A Rules Limited
AMATÖÖRISÄÄNNÖT JA NIIDEN SOVELTAMINEN
Amatöörisääntöjen henki ja tavoite on pitää erillään amatöörigolf ja ammattilaisgolf.
Amatöörisäännöillä pyritään estämään rajoittamattoman sponsoroinnin ja taloudellisten palkkioiden vaikutus pelaamiseen. Amatöörigolfissa sääntöjen ja tasoitusmääräysten noudattaminen on pelaajien vastuulla. Kun rahapelin vaikuttimet tulevat kuvaan mukaan, se saattaa
houkutella pelaajaa olemaan piittaamatta säännöistä ja se voi myös johtaa tasoitusvilppiin,
jotka ovat hyvin haitallisia golfille. Amatöörisäännöt suojelevat täten peliä ja tuottavat peli-iloa
kaikille amatööripelaajille.
Tämän julkaisun tarkoituksena on ennakkotapausten valossa täsmentää amatöörisääntöjen
sisältöä palkintojen ja sponsoroinnin osalta.
Yleisimmin amatöörisääntöjen rikkeet kilpailutoiminnassa liittyvät palkintoihin. Rikkeet ovat
joko liian arvokkaat palkinnot tai sääntöjen vastaiset palkinnot.
Toinen yleinen sääntöjen vastaisuus liittyy kilpailun sponsoriin ja sponsorin näkyvyyteen kilpailijan varusteissa.
Suorat sääntölainaukset tunnistaa Courier-kirjaintyypistä. Muu osa tekstiä on lainauksia
ennakkopäätöksistä.
Mikäli pelaajalla syntyy epäselvyyttä sääntöjen sisällöstä, kannattaa hänen aina kääntyä
Golfliiton Sääntö- ja tasoitustoimikunnan puoleen.
Helsingissä 15.3.2009
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AMATÖÖRISÄÄNNÖT 2009
R&A Rules Limited hyväksymät.
Voimassa 1.1.2008 alkaen
Johdanto
R&A varaa oikeuden tehdä milloin tahansa sääntömuutoksia ja
sääntöjen tulkintoja.

Määritelmät
Määritelmät ovat aakkosjärjestyksessä. Määritelmät esiintyvät
kursiivilla kirjoitettuina säännöissä.
Amatööripelaajan määritelmä (Amateur Golfer)
Amatööripelaaja (tekstissä myös amatööri) pelaa golfia saamatta siitä
palkkaa tai taloudel
lista hyötyä. Amatööripelaaja ei saa ottaa maksua
golfin opettamisesta tai muusta esiintymisestään golftaitojensa tai
pelaajamaineensa vuoksi muutoin kuin sääntöjen sallimissa puitteissa.

Golftaidot ja pelaajamaine (Golf Skill or Reputation)
Ylin päättävä elin tekee päätökset yksittäistapauksissa amatöörin
golftaidoista ja pelaajamaineesta.
Amatööripelaajalla on golftaitoja, jos
a. hänellä on alueellista tai valtakunnallista kilpailumenes-

tystä tai kansallinen liitto, liittovaltion tai maakunnan
aluejärjestö on valinnut hänet edustustehtäviin
b. kilpailee korkeimmalla kilpatasolla

Pelaajamainetta voi pelaaja saada vain golftaitojen ansiosta eikä
golfin hallinnolliset tehtävät tuo pelaajamainetta.

Junioripelaaja (Junior Golfer)
”Junioripelaaja” on amatööri, joka ei ole saavuttanut ylimmän päättävän
elimen asettamaa yläikärajaa
Huomautus: Suomessa junioripelaaja voi täyttää kilpailuvuotena
korkeintaan 18 vuotta. Ylin päättävä elin voi päättää poikkeavista
ikärajoista.
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Jälleenmyyntiarvo (Retail Value)
”Jälleenmyyntiarvo”
on
palkinnonjakohetkellä.

palkinnon

yleinen

vähittäismyyntihinta

Kunniapalkinto (Testimonial Award)
”Kunniapalkintoa” käytetään palkintona huomattavan hyvästä saavutuksesta
tai panoksesta golfin hyväksi erottuen täten golfkilpailun palkinnosta.
Kunniapalkintoa ei pitäisi antaa rahapalkintona.

Lahjakortti (Prize Voucher)
”Lahjakortti” on toimikunnan antama palkinto kilpailussa. Lahjakortilla
voi ostaa tavaroita proshopista tai vähittäisliikkeestä.

Muistopalkinto (Symbolic Prize)
”Muistopalkinto” on kullasta, hopeasta, posliinista tai lasista tai
vastaavasta materiaalista valmistettu esine, jossa on pysyvät ja näkyvät
kaiverrukset.

Opettaminen (Instruction)
”Opettaminen” tarkoittaa golfin pelaamiseen liittyviä liikesuorituksia
kuten esimerkiksi lyöntiliikkeen opettamista ja pallon lyömistä.
Huomautus: Pelin psyykkisten tekijöiden tai sääntöjen opettaminen ei
ole amatöörisääntöjen vastaista opettamista.

R&A
R&A tarkoittaa R&A Rules Limitediä

Sääntö (Rule or Rules)
”Sääntö” tai ”säännöt” viittaa amatöörisääntöihin ja ylimmän päättävän
elimen tekemiin sitä koskeviin päätöksiin.

Toimikunta (Committee)
”Toimikunta” on ylimmän päättävän elimen (kansallisen liiton) nimeämä
toimivaltainen toimikunta.
Suomessa toimikunta on Suomen Golfliiton Sääntö- ja tasoitustoimikunta.
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Ylin päättävä elin (Governing Body)
Amatöörisääntöihin liittyvistä asioista vastaava ylin päättävä elin on
kysei
sen maan kansallinen liitto.
Huomautus: Suomessa Suomen Golfliitto, Iso-Britanniassa ja Irlannissa
ylin päättävä elin on R&A.

Sääntö 1 Amatööri (Amateurism)
1-1 Yleistä
Amatööripelaajan on pelattava golfia ja käyttäydyttävä sääntöjen mukaan.

1-2 Amatöörioikeudet
Amatöörioikeudet varmistavat yleisen oikeuden pelata amatööripelaajana
kilpailuissa.
Vastoin
sääntöjä
toimiva
pelaaja
vaarantaa
amatöörioikeutensa. Amatöörioikeudet menettänyt pelaaja ei saa osallistua
amatöörikilpailuihin.

1-3 Sääntöjen tarkoitus ja henki
Amatöörisääntöjen tarkoituksena on säilyttää ero amatöörigolfin
ja ammattilaisgolfin välillä. Tavoitteena on pitää amatöörigolf
mahdollisimman vapaana niistä haittavaikutuksista, mitä valvomaton
taloudellinen tuki ja rahapalkinnot pelille aiheuttaisi. Pelaaja
amatöörigolfissa on pääsääntöisesti oman pelinsä tuomari ja on vastuussa
omasta tasoituksestaan. Amatööripelaajille
on tärkeää turvata
amatöörigolf niin, että peli antaa heille kaikille täyden tyydytyksen.

1-4 Epätietoisuus sääntöjen sisällöstä (Doubt as to Rules)
Toimintansa sääntöjenmukaisuudesta epätietoisen amatööripelaajan olisi
kysyttävä neuvoa sääntöjen sisällöstä ylimmältä päättävältä elimeltä
säilyttääkseen haluamansa amatöörioikeudet.
Samoin
amatöörikilpailun
järjestäjä,
taloudellinen
tukija
tai
kilpailu, johon osallistuu amatööripelaajia, olisi kysyttävä neuvoa
ylimmältä päättävältä elimeltä, jos se epäilee suunnitelmiensa
sääntöjenmukaisuutta.

Lisähuomautuksia:

Amatöörioikeutensa menettänyt pelaaja ei voi osallistua amatöörikilpailuihin. Ei-amatööri ei
ole myöskään ammattilainen eikä hän pääse ammattilaiskilpailuihin.
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Alhaisen tasoituksen omaava amatööri ei voi:
• Anoa ammattilaisjärjestön jäsenyyttä
• Ilmoittautua ammattilaisten karsintakilpailuun ja pelata siellä rahasta. Pelaajan pitää
kirjallisesti kieltäytyä rahapalkinnosta ennen kilpailua.
• Pelata rahapalkinnosta.
• Opettaa rahasta golflyöntiä.
• Voittaa palkinto, jonka jälleenmyyntiarvo on suurempi kuin EUR 725.
• Vaihtaa voittamansa lahjakortti rahaksi
• Käyttää lahjakorttia rahan tavoin maksamalla sillä hotellilaskuja, ostaa polttoainetta
tai maksaa ravintolalaskuja.
• Käyttää lahjakorttia seuran jäsenyyteen liittyvien maksujen maksamiseen.
• Voittaa sellainen palkinto, johon sisältyy golfkilpailuun liittyvien matkalaskujen korvaaminen.
• Käyttää omaa nimeään jonkun tuotteen mainonnassa tai myynnissä.
• Laittaa mainosta näkymään golfbagiin ja mailojen suojapussiin tai laukkuun valmistajan nimen lisäksi. Bagissä tai suojapussissa voi olla pelaajan oma nimi.
• Myydä edelleen golfvälineitä, jotka pelaaja on saanut ilmaiseksi maahantuojalta tai
valmistajalta.
• Laittaa oma nimensä käytössään olevaan autoon tai sponsorin nimi tähän autoon.
• Hyväksyä taloudellisia etuja osallistumisestaan golfkilpailuun kuten aterioita, alennettuja maksuja, joita ei tarjota kaikille osallistujille.
• Hyväksyä palkkioita esiintymisestään ja kirjoituksistaan golfista. Pelaaja ei voi sallia
nimeään käytettävän golf kirjoittajana missään golfia koskevissa tuotteissa, jos hän
ei todellisuudessa ole itse sitä laatinut. Pelaaja ei voi saada korvausta medialta artikkelista tai muusta, joka sisältää golflyönnin opettamista.
• Saada kulukorvausta osallistumisestaan henkilökohtaiseen golfkilpailuun (jos häntä
ei ole nimennyt seura tai liitto), muulta kuin perheeltään tai Suomen Golfliiton Golfin
Edistämissäätiöltä.
• Hyväksyä kunniajäsenyys tai alennetut seuran maksut edustuspelaamisen vastikkeeksi.
• Esiintyä vastoin amatöörigolfin periaatteita ja henkeä, kuten osallistuminen sääntöjen
vastaiseen uhkapeliin tai vedonlyöntiin.
Alhaisen tasoituksen omaava amatööri saa tehdä sääntöjen puitteissa:
• Kysellä mahdollisuuksiaan ammattilaispelaajana
• Työskennellä pro-shopissa, kun hän toimii amatöörisääntöjen mukaan.
• Työskennellä mailapoikana, seuran toimihenkilönä tai kentän suunnittelijana.
• Pelata ammattilaisten karsintakilpailussa, jos hän ilmoittaa kirjallisesti etukäteen
kieltäytyvänsä rahapalkinnosta.
• Osallistua sääntöjen mukaiseen vedonlyöntiin.
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• Opettaa golflyöntiä ilman rahallista korvausta.
• Ottaa vastaan palkinnon, jonka jälleenmyyntiarvo alittaa EUR 725.
• Ottaa vastaan muistopalkinto, jossa on selkeät muistopalkintoon liittyvät pysyvät
kaiverrukset, vaikka palkinnon arvo ylittää palkintorajan.
• Ottaa vastaan ilmaiseksi golfvarusteita edellyttäen, että lahjoitukseen ei liity
mainontaa.
• Laittaa golfbagiinsä valmistajan nimen lisäksi oma nimensä.
• Ottaa vastaa ilmaisia aterioita ja juomia golfkilpailussa, edellyttäen että ne tarjotaan
kaikille osallistujille.
• Ottaa vastaan rahallista tukea perheeltään.
• Ottaa vastaan kulukorvauksia osallistuessaan joukkuekilpailuun.
• Ottaa vastaan kulukorvauksia henkilökohtaiseen kilpailuun osallistumisesta, edellyttäen että varat tulevat Suomen Golfliiton Golfin Edistämissäätiön kautta.
• Ottaa vastaan kulukorvauksia osallistuessaan rekisteröidyn yhteisön järjestämään
hyväntekeväisyyskilpailuun.
• Ottaa vastaan koulutusstipendin Golfliiton hyväksymässä tapauksessa.
• Ottaa vastaan stipendi tai tukiraha, edeLlyttäen että varat tulevat Suomen Golfliiton
Golfin Edistämissäätiön kautta.

Sääntö 2 Ammattilaisuus (Professionalism)
2-1 Yleistä
Amatööripelaaja ei saa ryhtyä mihinkään toimenpiteisiin tullakseen
ammattilaiseksi muuta kuin sääntöjen sallimissa puitteissa. Amatööri ei
voi esiintyä ammattilaispelaajana.
Huomautus 1: Amatöörin toimet ammattilaiseksi tulemiseksi sisältävät
seuraavia toimia, mutta eivät rajoitu pelkästään näihin
a. hyväksyy tehtävän ammattilaispelaajana
b. käyttää ammattilaisagentin palveluksia tai ottaa vastaan häneltä
rahaa suoraan tai välikäsien kautta
c. tekee sopimuksen suoraan tai välikäsien kautta ammattilaisagentin
tai sponsorin kanssa ja
d. hyväksyy rahaa tai korvausta suoraan tai välikäsien kautta pelaajan
nimen tai kuvan käyttämisestä mihinkä tahansa kaupalliseen tarkoitukseen
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Huomautus 2: Amatööripelaaja voi tiedustella näkymiään ammattilaisena.
Amatööri saa tehdä epäonnistuneen yrityksen hakeutua ammattilaiseksi.
Amatööri voi olla palkallisessa työssä proshopissa, mutta hän ei voi
muulla tavoin rikkoa sääntöjä.

2-2 Jäsenyys ammattilaispelaajien yhdistyksessä
(Membership of Professional Golfers´s Organisation)
a. Ammattilaispelaajien yhdistys (Professional Golfers´ Associations)
Amatööripelaaja ei saa olla jäsenenä tai pyrkiä jäseneksi mihinkään
ammattilaisten pelaajien yhdistykseen.

b. Ammattilaisten kilpailusarjat (Professional Tours)
Amatööri ei voi olla jäsenenä tai hakea
ammattilaisille tarkoitettuun kilpailusarjaan.

jäsenyyttä

pelkästään

Huomautus: Jos ammattilaisten kilpasarjaan pääsyn edellytyksenä on
yksi tai useampi karsintakilpailu, voi amatööri pelata nämä kilpailut
vaarantamatta amatöörioikeuksiaan. Amatöörin on etukäteen ennen peliä
kirjallisesti sitouduttava olla vastaanottamatta mitään rahapalkintoja
kilpailusta.

Lisähuomautuksia:
Amatööripelaaja voi tehdä tiedusteluja mahdollisista näkymistään ammattilaisena ja se on
suorastaan suositeltavaa. Amatööripelaaja rikkoo sääntöjä välittömästi, kun hän tekee:
• Sponsorisopimuksen joko kirjallisena tai muuten
• Ryhtyy opettamaan golflyöntiä maksusta
• Hakee jäsenyyttä ammattilaispelaajien järjestöstä
Pelaaja voi olla proshopin palveluksessa, mutta työtehtäviin ei voi sisältyä:
• Maksun saaminen pelaamisesta oppilaiden kanssa
• Golflyönnin opettamista maksusta
• Pelaamista rahasta
Säännön 2-1 sallimat golfiin liittyvät työtehtävät amatöörille, sillä edellytyksellä että amatööri
noudattaa muita amatöörisääntöjä:
• Toimia mailapoikana
• Pitää proshopia tai olla siellä myyjänä
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•
•
•
•

Olla kenttämestari tai kentän toiminnanjohtaja/toimitusjohtaja
Toimia valvojana tai starterina kentällä
Olla työsuhteessa golfvälineitä valmistavassa yrityksessä
Olla työsuhteessa golfjärjestöön

Sääntö 3 Palkinnot (Prizes)
3-1 Rahapalkinnosta pelaaminen
Amatööripelaaja ei voi pelata golfia saadakseen rahapalkinnon tai siihen
verrattavan palkinnon reikäpelissä, kilpailussa tai näytöspelissä.
Huomautus: Amatööri voi osallistua tapahtumaan missä on palkintona rahaa
tai vastaavaa, kun hän ennen osallistumistaan kieltäytyy rahapalkinnon
vastaanottamisesta.

3-2 Palkintojen arvo
a) Yleistä
Amatööripelaaja ei voi ottaa vastaan palkintoa tai lahjakorttia, jonka
jälleenmyyntiarvo ylittää sallitun arvon (poikkeuksena on muistopalkinto).
Amatööripelaajan palkintojen tai lahjakorttien jälleenmyyntiarvon
yläraja golfkilpailussa tai sarjakilpailussa poikkeuksena Hole-in-One
palkinto (katso sääntö 3-2b):

725 EUROA (500 GBP)
(Ylin päättävä elin voi päättää alemmasta palkintojen arvon rajasta.
Palkintojen ylin arvo on Golfliiton päättämä -suomentajan huomautus)

b. Hole-in-One palkinto
Säännössä 3-2 ilmoitettu palkinnon ylin arvo on myös Hole-in-One
-palkinnon ylin arvo. Hole-in-One -palkinto voidaan hyväksyä muiden
pelaajan samassa kilpailussa voitettujen palkintojen lisäksi.

c. Palkinnon vaihtaminen rahaksi Amatööripelaaja ei
saa vaihtaa palkintoa tai lahjakorttia rahaksi.
Poikkeus: Amatööripelaaja voi toimittaa lahjakortin kansalliseen
liittoon (tai golfin aluejärjestöön). Liitto hyvittää lahjakortin arvon
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kattamaan pelaajan osallistumiskuluja golfkilpailuun. Osallistumiskulujen
kattaminen on oltava säännön 4-2 mukainen.
Huomautus 1: Palkinnon jälleenmyyntiarvon
kilpailun järjestänyt toimikunta.

oikeellisuudesta

Huomautus 2: Palkintopöydän ylärajaksi suositellaan
tasoituskilpailujen kuhunkin sarjaan;
18 reiän kilpailu kaksi kertaa suurin palkinnon arvo (1450
36 reiän kilpailu kolme kertaa suurin palkinnon arvo (2175
54 reiän kilpailu viisi kertaa suurin palkinnon arvo (3625
72 reiän kilpailu kuusi kertaa suurin palkinnon arvo (4350

vastaa

scratch-

ja

EURO)
EURO)
EURO)
EURO)

3-3 Kunniapalkinto
Amatööripelaaja
ei
voi
vastaanottaa
kunniapalkintoa,
jälleenmyyntiarvo ylittää säännön 3-2a palkintorajan.

jonka

b. Useampi kunniapalkinto
Amatööripelaaja voi saada eri lahjoittajilta useamman kuin yhden
kunniapalkinnon, vaikka palkintojen yhteenlaskettu jälleenmyyntiarvo
ylittää palkintojen ylärajan. Useampia kunniapalkintoja ei voida käyttää
kiertämään kunniapalkinnon arvon ylärajaa.

258

Kilpailu- ja Pelikäsikirja > 6. Amatöörisäännöt 2008

Lisähuomautuksia:
Yhteenveto palkinnoista

Pelaaja menettää amatöörioikeutensa, mikäli hän hyväksyy palkinnon, jonka arvo ylittää
annetut rajat. Rangaistustoimien kohteeksi joutuu myös seura, jonka kilpailussa on jaettu
amatöörisääntöjen vastaisia palkintoja.
Amatööri ei voi kilpailla ammattilaiskilpailussa ja voittaa rahaa, jonka hän sijoittaa rahastoon
omaa tai muiden tulevaa golfuraa varten.
Amatööri ei palkintona voi voittaa:
• Stipendiä
• Seuran jäsenmaksun tai kausimaksun maksamista
• Osakkeita tai rahasto-osuutta

Seuran vastuu

Seuraa voidaan rangaista, mikäli seura tahallisesti tai toistuvasti ylittää amatöörisääntöjen
määrittelemät palkintorajat:
a.
Epäämällä liiton kilpailujen järjestämisoikeus määräajaksi sekä seuran pelaajien osallistuminen:
• SM -kilpailuihin
• Joukkue -SM-kilpailuihin
• Junior Finnish Amateur Tour- kilpailuihin
• Senior Finnish Amateur Tour -kilpailuihin
• Mid Golf Tour -kilpailuihin
b.
Seuran pelaajien tasoituksia ei hyväksytä
c.
Seuran jäsenyyden epääminen liitosta määräajaksi tai kokonaan.

Suomen Golfliiton hallituksen päätös 11.12.1993
Lahjakortit
1.

2.
3.
4.
5.

Seuran kilpailutoimikunnan on määriteltävä tarkasti missä liikkeessä ja mihin tarkoitukseen lahjakorttia voi käyttää.
Kilpailutoimikunnan on varmistettava lahjakortin sääntöjenmukaisuus ja valvottava,
että lahjakorttia ei ole vaihdettu rahaksi.
Lahjakortin voi toimikunta jakaa pienempiin osiin, jos se katsoo sen helpommaksi valvonnan kannalta.
Lahjakorttia käyttää lahjakortin voittaja ostaessaan tuotteita vähittäisliikkeestä.
Vähittäisliike veloittaa suoraan kilpailutoimikuntaa lahjakortin käytöstä. Lahjakortin voittaja ei voi saada rahaa liikkeestä.
Lahjakortilla ei voi maksaa ravintolalaskua tai seuran jäsenille määräämiä maksuja.
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6.

7.

Lahjakortilla voi ostaa vaatteita, kenkiä, huonekaluja, matkalaukkuja, kuvia, valokuvauskoneita, ruokailuvälineitä, lasitavaraa, radioita ja muita normaaleihin palkintovalikoimaan kuuluvia esineitä. Lahjakortin voi osoittaa käytettäväksi green feehin, rangen
käyttöön ja golfauton vuokraukseen.
Lahjakorttia ei voida käyttää säännön 3-2 vastaisesti käteisen tavoin eli sillä ei voida
kuitata maksetuksi kilpailumaksua, kuitata pelaajan seuralle syntynyttä velkaa tai
maksaa seuran jäsenilleen määräämiä maksuja. Lahjakortilla ei voi kuitata matka- tai
hotellikuluja, ravintolalaskuja, sähkölaskuja jne.
Lahjakortin voi osoittaa käytettäväksi myös kauppaketjuissa. Lahjakorttia on myös
tällöin käytettävä yllä olevien kohtien mukaisesti.

Matkapalkinnot

Matkapalkinto on sallittu. Matkapalkinnon arvo ei voi ylittää 725 euroa. Kilpailun palkintona
ei voi olla sellainen palkinto, jolla voittaja osallistuu golfkilpailuun tai kilpasarjan johonkin jatkokilpailuun. Matkapalkinnon osana ei voi olla käteistä rahaa. Matkapalkinnon tulisi olla lentolippu, lahjakortti hotelliin, lahjakortti laivamatkalle jne. (Poikkeuksena säännön 4-2g mukainen
yrityksen tukema tasoituskilpailu)

Sponsorin muistolahjat

Sponsorin pelaajille kilpailussa antamien muistolahjojen ja mainosesineiden jälleenmyyntiarvolla ei ole ylärajaa. Muistolahjat tai mainosesineet tulee antaa kaikille kilpailijoille. Muistolahjaa
ei saa käyttää kilpailuun osallistumisen kannustimena.

Amatööripalkinnot

Yksittäisen palkinnon arvo ei voi ylittää amatöörisäännöissä asetettuja palkintorajoja. Pelaajan
palkintojen arvo yhteensä
• kilpailun voitto
• pisin uloslyönti (drive)
• lähimpänä lippua
ei voi ylittää amatöörisääntöjen mukaisia palkintorajoja 725 euroa
Pelaaja ei voi ottaa palkintona rahaa.
Pelaaja ei voi pelata sääntöjen vastaisesta palkinnosta, joka menee pelaajan edustamalle
seuralle.
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Arpajaiset

Golfkilpailun yhteydessä järjestettyjä arpajaisia koskevat määräykset ovat:
a.
b.
c.

On järjestettävä todellinen umpimähkäinen arvonta
Arpoja myydään suurehkolle määrälle ihmisiä
Pelitaito ei ole peruste arpajaisiin osallistumiselle

d.

Arpajaiset eivät ole järjestetty palkintoarvokaton kiertämiseksi

Kuinka palkinnot jaetaan osanottajamäärän suhteessa
			
Kilpailijoita
Palkintoja

Prosenttia(%) palkintopöydän arvosta

4-6

1

100

7-11

2

37

33

12-18

3

50

30

20

19-27

4

50

25

15

10

28-39

5

40

25

20

10

5

40- 1)

6

35

25

20

10

5

5

1)Joka seitsemäs kilpailija palkitaan
Huomautus: Taulukko on ohjeellinen. Suurimpia sallittuja palkintojen arvoja ei saa ylittää.

Sääntö 4 Kulukorvaukset (Expenses)
4-1 Yleistä
Amatööripelaaja ei saa ottaa keneltäkään vastaan kulukorvauksia rahana
tai muuna korvauksena osallistuakseen golfkilpailuun tai näytökseen
muissa kuin sääntöjen sallimissa tapauksissa.

4-2 Kulukorvausten saaminen
Amatööripelaajalle voidaan maksaa kulukorvauksia osallistumisesta
golfkilpailuun tai näytökseen vain todellisten kulujen mukaan seuraavissa
tapauksissa:

a. Perheen tuki
Amatööripelaajan perheenjäsen tai pelaajan laillinen holhooja voi maksaa
pelaajan kuluja.
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b. Junioripelaaja
Junioripelaajan
kulut
juniorikilpailuun.

voidaan

maksaa

hänen

osallistuessaan

c. Henkilökohtaiset kilpailut
Amatööripelaaja voi saada kulukorvauksia ottaessaan osaa henkilökohtaisiin
kilpailuihin seuraavin ehdoin:
i. Kilpailu, joka järjestetään pelaajan kotimaassa, on osallis-

ii.

tumislupa kilpailuun saatava aluejärjestöltä tai kansalliselta liitolta, jotka myös maksavat kulukorvaukset (aluejärjestön
puuttuessa, esim. Suomessa, kotiseuralta, Dec 4-2c/9).
Ulkomailla järjestettävään kilpailuun on saatava pelaajan oman
kansallisen liiton lupa kulukorvauksiin ja järjestävän maan kansallisen liiton vastaava lupa. Jos pelaajaa ei valitse valinnan
tekevän maan kansallinen liitto, on valintaa tekevän yhteisön
saatava ensiksi tämän kansallisen liiton lupa. Kulukorvaukset
maksaa pelaajan oma kansallinen liitto tai liiton luvalla myös
kilpailun järjestävän maan liitto tai aluejärjestö.

Ylin
päättävä
elin
voi
rajoittaa
kulukorvauspäivien
määrän
kalenterivuodessa. Amatööripelaaja ei voi saada kulukorvauksia yli tämän
määrän. Kilpailupäiviin on tässä luettava kohtuullinen matkustusaika ja
kilpailuun liittyvät harjoituspäivät.

Poikkeus: Amatööri ei voi saada kulukorvauksia ammattilaisagentilta tai
muusta lähteestä, jonka ylin päättävä elin on kieltänyt.
Huomautus: Golftaitoja ja pelaajamainetta omaava amatööripelaaja ei
voi mainostaa eikä edistää millään tavoin tahoa, joka kulukorvauksia on
maksanut (katso Sääntö 6-2).

d. Joukkuekilpailut
Amatööri voi saa kulukorvausta kun hän edustaa:
• omaa maataan
• omaa aluettaan
• omaa seuraansa
• omaa työnantajaa tai toimialaa
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• edustaa vastaavaa toimielintä
osallistumalla joukkuekilpailuun, harjoituksiin tai harjoitusleirille

Huomautus 1: ”Vastaava toimielin” tarkoittaa myös virallista opetuslaitosta
tai puolustusvoimia.
Huomautus 2: Ellei toisin ole määrätty, kulukorvaukset maksaa taho, jota
pelaaja edustaa kilpailuissa tai sen maan kansallinen liitto, jossa
kilpailu järjestetään.

e. Golftaitoon liittymättömät kutsut
Kulukorvauksia voidaan maksaa amatöörille kilpailuun osallistumisesta,
kun kutsu ei liity pelaajan golftaitoon (kun kyseessä on esimerkiksi
julkkisgolf, työtoveruus tai asiakassuhde).

f. Golftapahtuma
Amatööripelaaja voi saada kulukorvauksia osallistuessaan tunnetun
hyväntekeväisyysjärjestön tapahtumaan. Tällainen tapahtuma ei saa olla
sellaisen golfkilpailun yhteydessä, johon pelaaja ottaa osaa.

g. Yritysten tukemat tasoituskilpailut
Amatööripelaaja voi saada kulukorvauksia osallistuessaan hyväksyttyyn
yrityksen tukemaan tasoituskilpailuun:
i. Pelaajan kotimaassa järjestettyyn kilpailuun on sponsorin
saatava etukäteen ylimmän päättävän elimen vuosittain antama
lupa.
ii. Jos kilpailu viedään läpi useammassa maassa tai kilpailuun
osallistuu pelaajia muista maista, on sponsorin saatava etukäteen kunkin maan ylimpien päättävien elinten hyväksyntä. Anomus
tällaisen hyväksymisen saamiseksi muista maista on tehtävä sen
maan ylimmälle päättävälle elimelle, josta kilpailu käynnistyy.

Lisähuomautuksia
Kulukorvauksia ovat:
• Matkakulut
• Majoituskulut
• Ruoka ja juomat
• Kilpailumaksut
• Mailapoika, mailakärry tai golfautomaksu sekä harjoittelun kulut
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Ohjeet tasoituksellisen amatöörikilpailun järjestäjille ja sponsoreille
Säännön 4-1 mukaan amatöörin kilpailusta koituvia kustannuksia ei voida korvata kuin
säännön 4-2 mukaisissa tilanteissa.
Sääntö 4-2g sallii amatöörin tasoituskilpailun kulujen korvaamisen henkilökohtaisessa tai
joukkuekilpailussa. Tällaisen kilpailun järjestämiseen tarvitaan liiton vuosittain myöntämä lupa.
Kilpailun järjestäjän tai sponsorin on saatava sen liiton lupa, jonka alueella alkukilpailut
järjestetään. Liitto (ylin päättävä elin) voi edellyttää kilpailumääräysten ennakkotarkastusta ja
pelaajakohtaisten sponsorin kattamien kustannusten esittämistä. Liitto voi määrätä kilpailun
pidettäväksi oman maan rajojen sisällä. Alkukilpailuja pitävän maan liitto hakee luvan siltä
kansalliselta liitolta, jonka maassa loppukilpailu pidetään. Kansallisen liiton hyväksymän tasoituskilpailun on täytettävä seuraavat edellytykset:
1.
2.
3.
4.
5.

Tasoituksellinen kilpailu on henkilökohtainen tai joukkuekilpailu. Matalan tasoituksen
omaaville pelaajille tarkoitettu kilpailu, joka ratkaistaan bruttotulosten perusteella, ei ole
luvallinen.
Kilpailulla on oltava sponsori, joka taloudellisesti tukee kilpailua hyväntekeväisyys tai
markkinoinnillisista syistä.
Kilpailumaksu ei voi olla yksinomainen kilpailun tulolähde.
Kilpailun palkintojen on oltava amatöörisääntöjen (sääntö 3-2 ja 3-2 a) mukaiset ja
pelaajan samassa kilpailussa voittamien palkintojen yhteisarvo on täytettävä amatöörisääntöjen vaatimukset.
Kilpailukustannusten on oltava kohtuulliset. Täsmällistä rajaa ei ole. Ylin kansallisesti
ylin päättävä elin voi kieltää kilpailun, jos se katsoo kustannusten olevan kohtuuttoman
korkeat tai maksettavien kulukorvauspäiviä on liikaa.

Säännön 4-2g mukaisesti hyväksyttävillä kilpailuilla on oltava tunnus; ”Kilpailun pelaajien
kulukorvaukset hyväksytty 4-2g/1./2006. Tunnuksen olisi oltava kilpailukutsuissa, mainoksissa ja ilmoittautumislomakkeissa.

Amatööri ja sponsori

Amatööri voi ottaa yhteyden sponsoriin kilpailukustannusten kattamiseksi tai kerätä rahaa
seuraavin ehdoin:
• Amatööri voi olla yhteydessä sponsoriin tuen saamiseksi etukäteen tai sen jälkeen, kun
liitto tai aluejärjestö (aluejärjestön puuttuessa kotiseura, Dec 4-2c/9) on kustannukset
kilpailuun osallistumiseksi hyväksynyt. Sponsori ei voi antaa tukea suoraan pelaajalle.
• Tuki on maksettava liitolle (Golfin Edistämissäätiö) (sääntö 4-2c).
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•
•
•

Pelaaja ei tee sponsorin kanssa mitään suullista tai kirjallista sopimusta (sääntö 2-1)
Pelaan nimeä tai kuvaa ei käytetä sponsorin mainostamisessa (sääntö 6-2)
Tuen ei tarvitse olla rahaa. Esimerkiksi (sääntö 4-2c) lento- ja laivaliput, hotelliyöpymiset
ovat sallittuja.

Sääntö 5. Opettaminen (Instruction)
5-1 Yleistä
Amatööripelaaja ei saa ottaa vastaa opettamisesta rahaa tai muuta
korvausta suoraan tai välikäsien kautta muutoin kuin sääntöjen sallimissa
tapauksissa.

5-2 Sallitut rahapalkkiot
a. Koulut, oppilaitokset, leirit jne.
Amatööri, joka on (i) Oppilaitoksen palkkaama tai (ii) Leiriohjaaja saa
ottaa vastaa palkkaa tai muuta korvausta golfin opettamisesta laitoksen
oppilaille. Henkilön vuotuisesta työajasta täyty enemmän kuin 50 % olla
muita tehtäviä kuin golfin opettamista.

b. Hyväksytyt opetusohjelmat
Amatööripelaaja voi saada kulukorvausta, palkkaa tai muuta korvausta
ylimmän päättävän elimen etukäteen hyväksyttyyn ohjelmaan kuuluvasta
golfin opettamisesta.

5-3 Kirjallinen opettaminen
Amatööripelaaja voi saada palkkiota tai muuta korvausta golfin
opettamista koskevista kirjoituksistaan. Pelaajan golftaito tai -maine
ei voi olla keskeisin tekijä hänen palkkaamiselleen tai kirjoituspalkkion
saamiselle tai teoksen myymiselle.

Lisähuomautuksia:
Opettaminen ilman palkkiota on sallittu amatöörille. Seurasta tai proshopista palkkaa saava
ei voi opettaa tai tehdä lyöntinäytöksiä vaarantamatta amatöörioikeuksiaan.
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Amatööri opettaa maksusta
Sääntö 5-2b on kirjoitettu tarkoituksella varsin yleiseen muotoon, jotta erilaisissa valmennusohjelmissa voitaisiin käyttää kullekin maalle sopivaa järjestelmää.
Säännön tarkoituksena on rohkaista vapaaehtoisten saamista nuorten golfiin perehdyttämiseen. Vapaaehtoistoiminta tukee PGA:n pätevien opettajien toimintaa. Sääntö ei rajaa
opettamista pelkästään nuoriin. Sääntö sallii muihinkin hyväksyttyihin ohjelmiin, joiden
tavoitteena on golfin kaikenpuolinen kehittäminen. On kohtuullista korvata kustannukset
vapaaehtoistyöhön käytetystä ajasta tämän hyväksytyn ohjelman toteuttamisessa.
Sääntö 5-2b edellyttää, että junioreiden opetusohjelman hyväksyy etukäteen liitto. Tämän
tarkoituksena on varmistaa ohjelman kansallinen kattavuus liiton hyväksymänä ohjelmana.
Liiton alainen toimikunta päättää hyväksyttävistä golfin opetusohjelmista säännön 5-2b
mukaisesti. Hyväksyttävälle ohjelmalle voidaan asettaa rajoitteita. Amatöörin ohjelman
toteuttamiseen käyttämien työtuntien määrä voidaan rajoittaa tai asettaa maksukaton korvaussummalle. Seuraavat asiat vaikuttavat päätöksen tekemiseen.
1.
2.
3.

4.
5.

Ohjelma tulisi neuvotella kansallisen PGA järjestön kanssa ja toteuttaa yhteistyössä
sen kanssa.
Ohjelmaan osallistuvien ikärajaa voidaan rajoittaa. Maissa jossa golf on nuorta ja PGA
ammattiopettajien määrä on vähäinen, voi ikärajan asettaminen olla tarpeetonta.
Amatööripelaajan työmäärälle hyväksytyn ohjelman toteuttamisessa on syytä asettaa
kohtuulliseksi harkittu yläraja. Rajoitus voi koskea viikkotuntien, kuukausityön tai vuosityön määrää. Samoin voidaan rajoittaa viikoittain, kuukausittain tai vuosittain maksetun
korvauksen määrää.
Ohjelman hyväksymisen tulisi liiton arvioida vuosittain.
Pelaajamainetta saanut tai golftaidoista tunnettu pelaaja ei voi antaa nimeään tai kuvaansa käytettäväksi ohjelman mainostamisessa tai myynnin edistämisessä (katso
Sääntö 6-2)

Sääntö 6. Golftaidon tai golfmaineen hyödyntäminen (Use of Golf Skill or Reputation)
6-1. Yleistä
Golftaidoista tunnettu tai golfmainetta saanut amatööripelaaja ei voi
muuta kuin sääntöjen sallimissa tapauksissa käyttää tunneituisuuttaan
minkään asiaan myynnin edistämiseen, mainontaan tai myyntiin tai
saadakseen mitään rahallista hyötyä.
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6-2. Pelaajan nimen tai kuvan käyttäminen
Golftaidoista tunnettu tai golfmainetta saanut amatööripelaaja ei
voi hyödyntää nimeään tai kuvaansa saadakseen, palkkaa, palkkiota,
henkilökohtaista hyötyä tai mitään rahallista etua esiintymällä
mainoksessa tai missään myyntitapahtumassa.
Poikkeus: Golftaidoista tunnettu tai golfmainetta saanut amatööripelaaja
voi antaa nimensä tai kuvansa käyttöön edistääkseen:
a. kansallista tai alueellista liittoa tai
b. kansallisen liiton luvalla (i) mitä tahansa golfkilpailua tai muuta
tapahtumaa, jonka katsotaan edistävän golfia tai (ii) tunnettua
hyväntekeväisyysjärjestöä (tai vastaavaa hyvää tarkoitusta)
Amatööripelaaja ei saa saada mitään palkkaa, palkkiota, etuisuutta tai
taloudellista hyötyä suoraan tai epäsuorasti kyseisestä asiasta.
Huomautus: Amatööripelaaja voi vastaanottaa golfvarusteita keneltä
tahansa alalla toimivalta, mutta vastaanottamiseen ei saa liittyä mitään
mainontaa.

6-3. Henkilökohtainen esiintyminen
Golftaidoista tunnettu tai golfmainetta saanut amatööripelaaja ei
voi henkilökohtaisesta esiintymisestään saada, palkkaa, palkkiota,
henkilökohtaista hyötyä tai mitään rahallista etua.
Poikkeus: Amatööripelaaja voi saada tosiasialliset kulut korvattua
henkilökohtaisesta esiintymisestä, kun esiintyminen on tapahtunut muussa
kuin golfkilpailussa tai golftapahtumassa.

6-4 Radio- ja tv-lähetykset ja kirjoittaminen
Golftaidoista tunnettu tai golfmainetta saanut amatööripelaaja voi
saada henkilökohtaisesta esiintymisestään golfia koskevista selostuksista
sähköisessä
mediassa
tai
kirjoittamisesta
palkkaa,
palkkiota,
henkilökohtaista hyötyä tai rahallista etua edellyttäen:
c. toiminta sähköisessä mediassa tai kirjoitustyö on osa hänen keskeisiä työtehtäviä tai ammattiaan eikä golfin opettaminen näihin
tehtäviin kuulu (sääntö 5): tai
d. toiminta sähköisessä mediassa tai kirjoittaminen on osa-aikaista. Pelaajan tekemä selostus, artikkeli tai kirja on hänen henkilökohtaisesti laatima. Golfin opettaminen ei ole näiden sisältönä.
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Huomautus: Amatööripelaaja jolla on golftaitoa ja pelaajamainetta
ei voi edistää minkään selostuksen, artikkelin tai kirjan myyntiä tai
mainostaa näitä. Amatööri ei voi antaa nimeään tai kuvaansa selostuksen,
artikkelin tai kirjan myymiseksi (katso Sääntö 6-2).

6-5. Opintotuet, stipendit ja apurahat
Golftaidoista tunnettu tai golfmainetta saanut amatööripelaaja ei voi
ottaa vastaan muita stipendejä, apurahoja tai opintotukea kuin mitä ylin
päättävä elin on hyväksynyt.

6-6. Jäsenyys
Jos
golftaidoista
tunnetulle
tai
golfmainetta
saaneelle
amatööripelaajalle tarjotaan golfseuran jäsenyyttä tai muita etuja
golfkentällä ja tarjouksen tarkoituksena on seuran tai kentän edustaminen
pelissä, ei pelaaja voi hyväksyä tarjousta ellei hän maksa täyttä ja
muiden vastaavien jäsenten maksamaa jäsenmaksua tai muun tarjotun edun
täyttä hintaa.

Lisähuomautuksia:

SPONSORIT JA AMATÖÖRISÄÄNNÖT -pelisäännöt
sponsoreiden näkymiselle
Pelaajan nimen käyttäminen, pelaaja ja sponsorit, pelaajan käyttäminen sponsorin mai
noksissa ja amatööripelaajien ilmaiset varusteet.
Liitolla ja seuroilla on toisinaan tukijoita, jotka hakevat näkyvyyttä kansainvälisissä tai kansallisesti merkittävissä joukkue- tai henkilökohtaisissa kilpailuissa. Kuinka paljon sponsori voi
saada julkisuutta kentällä ja kentän ulkopuolella.

1 Mailalaukku
A) Pelaaja
Kaupallisen sponsorin nimi ei saa esiintyä missään kohtaa mailalaukussa. Sponsorin nimi
voi esiintyä vain siinä tapauksessa, että sponsori on mailalaukun valmistaja. Sponsorin tai
valmistajan luovuttamassa laukussa voi esiintyä pelaajan nimi ja valmistajan nimi.
B) Joukkue
Maajoukkueen tai seuran edustusjoukkueen pelaajan mailalaukussa voi esiintyä joukkueen
nimi ja joko sponsorin tai valmistajan logo. Mailalaukussa ei voi olla sponsorin nimi ja pelaajan
nimi yhtäaikaisesti.
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Huomautus:
Jos sponsori ei ole laukun valmistaja, saa logo esiintyä laukussa vain kerran. Logon kokonaispituus ei saa ylittää 500 mm.
C) Palkintona oleva mailalaukku
Sponsorin nimi ei saisi esiintyä palkintona olevassa mailalaukussa ellei sponsori ole laukun
valmistaja.

2 Joukkueen matkalaukut
Golfkentän ulkopuolella (esimerkiksi matkan aikana) voi sponsorin nimi olla matkalaukuissa,
mailapusseissa, kiristyshihnoissa jne. . Sponsorin nimen lisäksi näissä matkalaukuissa voi
olla pelaajan nimi pienellä kirjaimilla laukkujen tunnistamista varten (nimi voi esiintyä erillisessä nimilapussa).
Henkilökohtaisissa kilpailuissa ei sponsorin nimeä voi olla matkalaukuissa.

3 Golfvaatteet
A) Golfvaatteet yksittäisellä pelaajalla
Sponsorin antamissa golfvaatteissa ja aurinkolipassa tai lakissa saa esiintyä valmistajan nimi
pienenä tai kilpailun nimi. Kilpailun nimessä saattaa olla sponsorin nimi tai logo.
Sponsorin johonkin kilpailuun antamien vaatteiden ja aurinkolippojen tulee olla kaikkien
pelaajien saatavilla.
B) Joukkueen golfvaatteet
Maajoukkueen tai seuran joukkueen edustusasussa voi olla joukkueen tunnus ja joko pieni
valmistajan nimi/logo tai sponsorin ja valmistajan nimi.

Huomautus

Sponsorin nimi/logo tai valmistajan nimi/logo ei voi esiintyä vaatteessa kuin kerran. Nimen tai
logon kokonaispituus ei saa ylittää 220 mm.
Joukkuekilpailuun saatuja golfvaatteita ja mailalaukkua voi pelaaja käyttää myös henkilökohtaisessa kilpailussa.

4 Sateenvarjot
		

Pelaaja voi käyttää sateenvarjoa, jossa on kaupallisen yrityksen nimi. Sponsorin nimen lisäksi
sateenvarjossa saa olla joko joukkueen nimi tai kilpailun sponsorin nimi tai valmistajan nimi.
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Sateenvarjossa ei saa olla tekstiä joka yhdistää pelaajan tai joukkueen sponsoriin. Esimerkiksi
kiellettyjä ovat tekstit:
• Suomen Golfmaajoukkue joukkue lentää FINNAIRILLA
• ABC:n joukkue matkustaa Viking Linella
• Yksittäisen pelaajan nimi ei voi esiintyä sateenvarjossa.

5 Mailapoikien asusteet
Yksittäisen pelaajan mailapoika tai joukkueen mailapojat eivät voi pitää asusteita, joissa on
sponsorin nimi henkilökohtaisessa kilpailussa tai yksittäisen joukkueen mailapoikien asuissa.
Kilpailun sponsorin nimi voi esiintyä kilpailun kaikkien mailapoikien varusteissa.
Sponsori julkisissa tiedotusvälineissä
a) Joukkuekilpailuissa ja henkilökohtaisissa kilpailuissa
Sponsorit voivat esiintyä kilpailuohjelmissa, lehdistössä, julisteissa, tiimerkeissä, reikien
lipuissa ja tulostaulussa. Tällaisiin mainoksiin tulee olla järjestävän seuran lupa.
b) Joukkuekilpailussa
Joukkue voi kiittää kansainväliseen kilpailuun tuen antanutta sponsoria seuraavasti:
ABC:n joukkue kiittää XX-sponsoria taloudellisesta tuesta, joka on mahdollistanut ABC:n
joukkueen lähettämisen Costa Rican joukkuemaailmanmestaruuskisoihin Eisenhower
Trophyyn.
7 Sponsorin näyttelytilat kilpailuissa
Sponsorilla voi kilpailussa olla esittelytelttoja yrityksen esittelyä varten.

8 Valokuvat

Sponsori voi julkistaa valokuvia pelaajista tai joukkueesta kaupallisiin tarkoituksiin. Yksityisten
pelaajien nimiä ei tällaisissa kuvissa voi esiintyä. Normaaleja lehdessä tai muussa mediassa
toimituksellisena aineistona esitettäviä kuvia tämä kielto ei koske.
9 Sponsorin tarjoilu
Sponsori voi järjestää tarjoilua, mutta ei majoitusta, kaikille kilpailuun osallistuville pelaajille.
10 Vapaiden pelivarusteiden määrä vuodessa amatööreille
Valmistajat ja maahantuojat saavat antaa amatööripelaajille varusteita ilmaiseksi. Näihin
määriin ei vaikuta Suomen Golfliiton edustuspelaajilleen myöntämät varustemäärät.
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10.1

Pallot

10.2

Mailat

10.3

Kengät

10.4

Sadeasusteet

Vuodessa 24 tusinaa.
Vuodessa korkeintaan 14 mailaa.
Vuodessa korkeintaan yhdet kenkäparit.
Vuodessa korkeintaan yhdet sadevarusteet.

11 Sponsorin autot pelaajille tai joukkueelle

Sponsori voi lainata auton maajoukkueelle tai seurajoukkueelle joukkuekilpailuun. Autossa ei
voi esiintyä pelaajan/pelaajien nimeä. Seuralla voi olla käytössään joukkuekilpailussa sponso
rin auto. Autossa voi olla teksti XXX- seuran joukkue ajaa YYY-autolla Sponsori ei voi antaa
autoa seuran pelaajien muuhun käyttöön. Amatööripelaajan autossa ei voi olla pelaajan tai
sponsorin nimeä.

12 Seuran alennetut maksut edustuspelaajille

Seura ei voi alentaa pelaajamaineelta tunnetun pelaajan pelaajamaksuja, jotta hän edustaisi
seuraa kilpailuissa.

Amatööripelaajan tukeminen
2-1 Yleistä

Amatööripelaaja ei saa ryhtyä mihinkään toimenpiteisiin tullakseen ammattilaiseksi. Amatööri
ei voi tehdä kirjallista tai suullista sopimusta sponsorin tai ammattilaisagentin kanssa.
Amatööri voi saada tukea useasta lähteestä; seura, liitto, sponsori, kunnalliset viranomaiset,
urheiluviranomaiset, yliopistot. Amatööri voi käyttää saamaansa tukea harjoitteluun ja kilpailukustannuksiin.
Amatöörin saama tukea ei voida maksaa suoraan pelaajalle vaan tuki täytyy maksaa (National
Golf Union) golfliitolle, joka ohjaa tuen edelleen pelaajalle.

Golfin Edistämissäätiö
Golfliitolla on Golfin Edistämissäätiö joka huolehtii saadun tuen maksamisesta lyhentämättömänä pelaajalle. Säätiön käyttämisestä ei koidu mitään kustannuksia pelaajalle.
Tukea voidaan amatöörisääntöjen puitteissa maksaa:
271

•
•
•
•
•
•

harjoittelukustannuksiin, joka sisältää golfopetukseen ja asumiskustannukset
matkakustannuksiin, kilpailun kustannuksiin kuten asuminen ja mailapojan palkkiot
golfvarusteisiin mukaan lukien golfvaatteisiin
golfseuran jäsen- ja kausimaksuihin
sairauskuluihin ja fysioterapeutin kuluihin, jotka ovat johtuneet golfin pelaamisesta
kuntosalimaksuihin

Amatööripelaaja pelaa golfia määritelmän mukaan “pelaa golfia saamatta siitä palkkaa tai
taloudellista hyötyä”. Tämän vuoksi, saadun tuen käyttöön liittyy rajoituksia. Tukea ei voi
käyttää sellaisten elinkustannusten maksamiseen, jotka eivät suoranaisesti liity harjoitteluun
tai golfkilpailuihin osallistumiseen.
Alla oleva luettelo kustannuksista, joihin tukea ei voi käyttää ei ole täysin kattava;
• yleiset elämisen kustannukset kuten ruoka, asuminen jne.
• golfiin liittymättömät matkakustannukset
• muut kuin golfvaatteet
• muut kuin golfiin liittyvät sairauskulut
Luettelo sallituista ja kielletyistä tuen käyttötarkoituksista ei mahdollisesti kata kaikkia eteen
tulevia tilanteita. Amatöörin on syytä epäselvissä tilanteissa kääntyä Golfliiton sääntötoimikunnan puoleen.
Amatööripelaajan ja tuen antajan on oltava tietoisia, että tuen saamiseen ei voi liittyä mainontaa säännön 6-2 mukaisesti. Amatöörin on syytä epäselvissä tilanteissa kääntyä Golfliiton
sääntötoimikunnan puoleen.

Sääntö 7. Muu amatöörisääntöjen vastainen käytös
(Other Conduct Incompatible with Amateurism)
7-1. Golfia vahingoittava käytös
Amatööripelaaja ei voi käyttäytyä golfin etuja vahingoittavalla tavalla.

7-2 Sääntöjen tavoitteiden ja hengen vastainen käytös
Amatööripelaaja ei voi toimia sääntöjen tavoitteiden ja
vastaisesti. Golfiin liittyvä uhkapeli on sääntöjen vastaista.
(Suhtautuminen uhkapeliin - katso Liite)
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Sääntö 8. Sääntöjen täytäntöönpano (Procedure
for Enforcement of the Rules)
8-1 Päätökset rikkomustapauksessa
Toimikunnan tietoon tulleen itseään amatööripelaajana pitävän mahdollisen
sääntörikkomuksen ratkaisee toimikunta. Jokaisen tapauksen tutkii ja
sen esille tuodut tosiasiat arvioi toimikunta siinä laajuudessa, jonka se
katsoo tarpeelliseksi. Toimikunnan päätös on lopullinen. Valitusoikeus
on näiden sääntöjen mukainen.

8-2 Täytäntöönpano
Toimikunta voi päättää sääntöjä rikkoneen henkilön menettämään
amatöörioikeutensa tai edellyttää pelaajan pidättäytymistä tietystä
toiminnasta tai sen lopettamista voidakseen säilyttää amatöörioikeutensa.
Toimikunnan olisi ilmoitettava asiasta kyseiselle henkilölle. Toimikunta
voi ilmoittaa tekemistään säännön 8-2 mukaisista päätöksistä muille
asiasta kiinnostuneille golfliitoille.

8-3 Valitusoikeus
Suomen Golfliiton Sääntö- ja tasoitustoimikunnan tekemästä sääntöjen
täytäntöönpanopäätöksestä voi asianomainen henkilö valittaa Golfliiton
hallitukselle tai sen osoittamalle elimelle.
(R&A:n tekemästä sääntöjen täytäntöönpanopäätöksestä henkilö voi
valittaa amatöörisääntöjen vetoomustoimikuntaan.)
Huomautus: Kunkin ylimmän päättävän elimen tulisi osoittaa valitustie
ja menettelytapa amatöörioikeudet menettäneelle henkilölle.

Sääntö 9. Amatöörioikeuksien palauttaminen
(Reinstatement of Amateur Status)
9-1 Yleistä
Ainoastaan toimikunnalla on valtuudet palauttaa tai olla palauttamatta
henkilön amatöörioikeudet. Valitusoikeus on säännöissä osoitettu.

9-2 Anomus amatöörioikeuksien palauttamiseksi
Jokainen amatöörisääntöjen palauttamisanomus tutkitaan ilmenneiden
tosiasioiden perusteella. Harkitessaan amatöörioikeuksien palauttamista
pitäisi toimikunnan noudattaa seuraavia periaatteita:
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a. Odotusaika
Ammattilaisella on edullisempi asema amatööripelaajaan nähden sen vuoksi,
että hän on ottanut golfin ammatikseen; myös muilla amatöörisääntöjä
rikkoneilla on edullisempi asema, jota amatöörillä ei ole. He eivät
välttämättä menetä näitä edullisia asemiaan pelkästään päättämällä
lopettaa sääntöjen rikkomisen. Tämän vuoksi amatöörioikeuksien
palauttamista anovan pitää odottaa toimikunnan määräämä aika oikeuksien
tamiseksi.
palaut
Amatöörioikeuksien palauttamiseksi vaadittava odotusaika alkaa siitä
päivästä, jolloin pelaaja viimeksi rikkoi amatöörisääntöjä, ellei
toimikunta päätä ajan alkavan (a) siitä päivästä, jolloin pelaajan
viimeinen rikkomus tuli toimikunnan tietoon tai (b) joku muu toimikunnan
päättämä ajankohta

b. Odotusajan pituus
(i) Ammattilaisuus
Amatöörioikeuksien palauttamisen odotusajan pituuden pitää yleensä olla
suhteessa sen ajan pituuteen, jolloin sääntörikkomus on tapahtunut. Anoja
ei kuitenkaan tavallisesti ole oikeutettu saamaan amatöörioikeuksiaan
takaisin ennen kuin hän on toiminut sääntöjen mukaisesti vähintään
vuoden ajan.
Toimikunnan suositellaan noudattavan seuraavia ohjeaikoja odotusajan
pituudelle:
Rikkomusaika		
Alle 5 vuotta		
Yli 5 vuotta		

Odotusaika
1 vuosi
2 vuotta

Odotusaikaa voidaan pidentää, jos anoja on pelannut paljon rahapalkinnoista.
Kaikissa tapauksissa toimikunnalla on kuitenkin oikeus pidentää tai
lyhentää odotusaikaa.

(ii) Muut sääntörikkomukset
Amatöörioikeuksien palauttamisen odotusajan pituus on yleensä yksi
vuosi.
Toimikunnalla on kuitenkin oikeus pidentää odotusaikaa, jos
rikkomus on ollut vakava.

c. Oikeuksia palauttaminen useammin kuin kahdesti
Amatöörioikeudet voidaan palauttaa henkilölle normaalisti vain kaksi
kertaa.
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d. Kansalliset huippupelaajat
Kansalliset huippupelaajat rikottuaan amatöörisääntöjä kauemmin kuin
viiden vuoden ajan, eivät normaalisti ole oikeutettuja saamaan amatööri
oikeuksia takaisin.

e. Odotusajan aikaiset oikeudet
Amatöörioikeuksien palauttamisen odotusajan aikana hakijan pitää
noudattaa amatööripelaajaa koskevia sääntöjä.
Hänellä ei ole oikeutta osallistua kilpailuihin amatöörinä. Hän saa
kuitenkin seuransa luvalla osallistua oman golfseuransa sisäisiin
kilpailuihin ja voittaa palkinnon. Hän ei saa edustaa tätä seuraa
muita seuroja vastaan käytävissä kilpailuissa elleivät muut kilpailuun
osallistuvat seurat tai kilpailun järjestävä toimikunta ole osallistumista
hyväksynyt.
Odotusaikana voi pelaaja osallistua muihin kuin amatööreille
tarkoitettuihin kilpailuihin, jos kilpailumääräykset sen sallivat.
Pelaajan on tällöin ilmoitettava hakevansa takaisin amatöörioikeuksiaan
muuten hän vaarantaa kilpailuun ilmoittautumisella amatöörioikeuksien
palauttamisen. Hänen on kieltäydyttävä kilpailun rahapalkinnoista ja hän
ei voi vastaanottaa amatööreille tarkoitettua palkintoa (sääntö 3-1)

9-3 Hakemusmenettely
Jokainen amatöörioikeuksien palautusanomus toimitetaan toimikunnalle.
Toimikunta päättää hakemusmenettelystä ja hakemuksen sisältämistä
asioista.

9-4 Valitusoikeus
Suomen
Golfliiton
Sääntöja
tasoitustoimikunnan
tekemästä
amatöörioikeuksien palauttamispäätöksestä asianomainen henkilö voi
valittaa Golfliiton hallitukselle tai sen osoittamalle elimelle. (R&A:n
tekemästä amatöörioikeuksien palauttamispäätöksestä henkilö voi valittaa
amatöörisääntöjen vetoomustoimikuntaan.)
Huomautus: Kunkin ylimmän päättävän elimen tulisi osoittaa henkilölle
valitustie ja menettelytapa amatöörioikeuksien palauttamispäätöksestä.

Lisähuomautuksia:
Nuori pelaaja

Nuorta alle 21 amatööripelaajaa, joka haluaa perua ammattilaisuutensa varsin pian menetettyään amatöörioikeudet, kohdellaan yleensä ymmärtämyksellä. Jos ammattilaisuraa on
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kestänyt alle vuoden, tulisi amatöörioikeuksien palautus kestää saman määrän kuukausia
kuin, mitä pelaaja on ehtinyt olla ammattilaisena. kuitenkin vähintään kolme kuukautta.
Samoin amatöörioikeuksien palautusta harkitseva toimikunnan tulisi suhtautua ymmärtämyksellä pelaajaa, jonka ainut rikkomus on osallistua ammattilaisten karsintakilpailuun siellä
rahasta pelaten. Tässä tapauksessa amatöörioikeudet voidaan palauttaa kolmen kuukauden
kuluttua rikkomuksesta.

Muut rikkomukset ja amatöörioikeuksien palauttaminen
Pelaajan vastuu
Jos pelaaja vastaanottaa golfkilpailussa palkinnon, jonka arvo on suurempi kuin amatöörisääntöjen 3-2a yläraja, menettää hän amatöörioikeudet. Amatöörioikeuksien takaisin
saanti riippuu rikkomuksen törkeydestä:
Palkinnon arvo		
euroa 			
726 – 7150		
7151–			

Amatöörioikeuksien
takaisinsaanti
1 vuosi
2 vuotta

Jos pelaaja vastaanottaa säännön 4-2 vastaisesti kulukorvauksia, menettää hän amatöörioikeudet. Amatöörioikeuksien takaisin saanti riippuu rikkomuksen törkeydestä:
Sääntöjen vastaiset
kulukorvaukset euroa
–7150		
7151–		

Amatöörioikeuksien
takaisinsaanti
1 vuosi
2 vuotta

Sääntö 10. Toimikunnan päätös (Committee Decision)
10-1 Toimikunnan päätös
Toimikunnan päätös on lopullinen. Valitusoikeus on osoitettu säännöissä
8-3 ja 9-4.

10-2 Epätietoisuus sääntöjen sisällöstä
Toimikunta voi pyytää ennen päätöksensä tekemistä epävarmassa tai
sääntöjen rajamailla olevasta asiasta lausunnon Amateur Status Committee
of R&A:lta.
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LIITE
Suhtautuminen uhkapeliin (Policy on Gambling)
Vedonlyönti ja arpajaiset
Yleistä
”Amatööripelaajan” määritelmän mukaisesti amatööripelaaja on henkilö,
joka pelaa golfia saamatta siitä palkkaa tai taloudellista hyötyä. Kun
rahapelin vaikuttimet tulevat kuvaan mukaan, se saattaa houkutella pelaajaa
olemaan piittaamatta säännöistä ja se voi myös johtaa tasoitusvilppiin,
jotka ovat hyvin haitallisia golfille.
On olemassa ero rahasta pelaaminen (sääntö 3-1) ja uhkapelin sekä
vedonlyönnin välillä. Vedonlyönti ja uhkapeli ovat vastoin golfin
henkeä ja tarkoitusta (sääntö 7-2). On olemassa muotoja uhkapelistä ja
vedonlyönnistä, jotka sinänsä eivät ole vastoin sääntöjä.
Jos amatööripelaajalle tai kilpailusta vastaavalle toimikunnalle tulee
epäily sääntöjen oikeasta sisällöstä, tulee heidän pyytää asiasta ylimmän
päättävän elimen ohje. Tällaisen ohjeen puuttuessa, tulisi kilpailussa
pidättäytyä uhkapeliin liittyvien rahapalkintojen jakamisesta, jotta
voidaan varmistua sääntöjen mukaisesta toiminnasta.

Hyväksyttävät uhkapelimuodot
Pelaajien tai pelaavien joukkueiden välinen täysin epävirallinen ja
sattumanvarainen uhkapeli ja vedonlyönti on mahdollista. Käytännössä
on vaikea vetää täsmällistä rajaa mikä on epävirallista uhkapeliä ja
vedonlyöntiä, mutta tällaista toimintaa kuvaavat:
• pelaajat tuntevat toisensa
• osallistuminen uhkapeliin tai vedonlyöntiin on vapaaehtoista ja on
rajoittunut kilpailun pelaajiin ja joukkueisiin
• voittorahat on kerätty yksinomaan kilpailuun osallistuvilta pelaajilta
• vain kohtuullisena pidettävää rahasumma on kyseessä
• epävirallinen uhkapeli ja vedonlyönti ovat sallittuja, jos golfin
pelaamisen päätarkoitus on pelaamisen ilo eikä taloudellinen hyöty.
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Kielletyt uhkapelimuodot
Muut uhkapelimuodot ja vedonlyönti, joihin pelaajien osallistuminen
on pakollista, ovat sääntöjen vastaisia. Samoin vastoin sääntöjä ovat
suurilla summilla pelattavat voittajavedot eri muodoissaan.
Käytännössä on vaikea vetää täsmällistä rajaa mikä on sääntöjen vastaista
uhkapeliä ja vedonlyöntiä, mutta tällaista toimintaa kuvaavat:
• osallistuminen uhkapeliin tai vedonlyöntiin on sallittu muillekin
kuin pelaajille
• pelissä on kohtuuttoman korkea rahamäärä
•

Amatööri, joka osallistuu sääntöjen vastaiseen uhkapeliin tai vedonlyöntiin, vaarantaa säännön (7-2) perusteella amatöörioikeutensa.

Kilpailun järjestäminen, joka on suunniteltu tai mainostettu keräämään
rahapalkintoja ovat kielletty. Pelaajan katsotaan pelaavan rahapalkinnosta
säännön 3-1 vastaisesti ellei hän ennen tällaisen rahakilpailun alkua
peruuttamattomasti kieltäydy rahapalkinnosta.
Huomautus: Amatööri voi lyödä vetoa tai pelata muuta uhka-peliä
ammattilaispelaajille tarkoitetusta tai järjestetystä kilpailusta.
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Suomen Golfliitto ry
Radiokatu 20
FIN-00093 SLU
puhelin: 09-3481 2520
faksi: 09-147 145
sähköposti: office@golf.fi
www.golf.fi
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