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KILPAILUMÄÄRÄYS

OULUN GOLFKERHON LYÖNTIPELIN MESTARUUSKILPAILUT 2018
Ajankohta:
Kenttä:
Osallistumismaksu:
Sarjat:
Osallistumisoikeus:

16.-19.8.2018
SANKI
Osallistumismaksu on 20 € (*junioripelaajat 10 )
Kilpailussa sarja toteutuu, mikäli sarjassa on vähintään kuusi (6) osallistujaa.

Pelimuoto:

Molemmat sarjat pelataan tasoituksettomana lyöntipelinä.

Seuran mestaruuskisoihin ovat oikeutettuja osallistumaan Oulun Golfkerho
ry:tä kotiseuranaan pitävät jäsenet. Kilpailuun otetaan mukaan
tasoitusjärjestyksessä 72 parasta pelaajaa, hcp korkeintaan 15,4. Tasoitus
määräytyy ilmoittautumisen päättymishetken mukaan.
MIEHET
NAISET

72r. 60-tii
36r. 51-tii

Cut

Miehissä cut suoritetaan 36 reiän jälkeen, jolloin jatkoon pääsee 36 parasta
pelaajaa sekä tasatuloksessa olevat.

Tasatilanne:

Jaettu ykkössija ratkaistaan uusinnassa Sudden Death -menetelmällä. Muut
sijat ratkaistaan matemaattisesti. Uusinta reiältä 1. eteenpäin.
Miehet: Tasatuloksissa ratkaisee paras viimeisen 36 reiän tulos, viimeisen 18
reiän tulos ja sen jälkeen paras viimeisten yhdeksän (9) reiän tulos, sen jälkeen
paras viimeisten kuuden (6) reiän tulos, sitten paras viimeisten kolmen (3) reiän
tulos, sitten viimeisen reiän tulos, ja lopuksi arpa.
Naiset: Tasatuloksissa ratkaisee paras viimeisen 18 reiän tulos ja sen jälkeen paras
viimeisten yhdeksän (9) reiän tulos, sen jälkeen paras viimeisten kuuden (6) reiän
tulos, sitten paras viimeisten kolmen (3) reiän tulos, sitten viimeisen reiän tulos, ja
lopuksi arpa.

Tiedoksi:

Mobiililaitteiden käyttö on sallittua Golfin säännöissä sallituilla tavoilla.
Korjauksenalaiset alueet on merkitty valkoisella maalilla.

Lyöntipelissä kahden reiän välillä kilpailija ei saa harjoitella viimeksi pelatulla
viheriöllä tai sen läheisyydessä.
Kilpailussa täyden kierroksen aikana pelaajien tulee kulkea jalkaisin. Kilpailutoimikunta
voi antaa pelaajalle luvan käyttää golfautoa tai jotain muuta toimikunnan hyväksymää
kuljetusta ainoastaan, mikäli pelaajalla on esittää lääkärintodistus.

Päällystetyltä tieltä vapautuminen sallittu, (kts haitan määritelmät ja sääntö 24-2)
Aikatarkkailu:

Kilpailussa aikatarkkailu (kts pelinopeus)

Palkintojen jako:

Palkintojenjako sunnuntaina tulosten selvittyä.

Pelin keskeyttäminen
ukkosella:

Peli keskeytetään ukonilmalla sireenin soitolla.

Kokoontumisalueet:

Kaikki pelaajat kokoontuvat klubille.

Yksi pitkä sireenin ääni: Välitön pelin keskeytys
Kolme peräkkäistä sireenin ääntä: Pelin keskeytys
Kaksi peräkkäistä sireenin ääntä: Peli jatkuu
Mahdollisen vaarallisen tilanteen sattuessa kaikki harjoitusalueet on suljettu ja pelaaja ei
saa harjoitella kyseisillä alueilla ennen kuin siihen annetaan lupa.

Pelinopeus
Kilpailussa käytetään aikatarkkailua. Mikäli pelaajaryhmä jää kilpailuun annetusta aikataulusta
tai muiden kuin ensimmäisen kilpailuryhmän kyseessä ollessa enemmän kuin lähtövälin verran edellä
pelaavasta ryhmästä, heidät voidaan asettaa aikatarkkailuun. Aikatarkkailusta ei välttämättä
ilmoiteta ryhmälle. Mikäli pelaaja ollessaan aikatarkkailussa käyttää lyöntiinsä enemmän aikaa kuin
40 sekuntia siitä, kun on hänen vuoronsa lyödä, saa pelaaja rangaistuksen pelin viivyttämisestä
seuraavasti:
1. rikkomus:
2. rikkomus:
3. rikkomus:
4. rikkomus:

Varoitus
Yksi rangaistuslyönti
Kaksi rangaistuslyöntiä
Kilpailusta sulkeminen

Aikatarkkailua tekevät vain tuomarit. Lyöntiin käytettävän ajan mittaaminen alkaa, on pelaajan vuoro
lyödä.
Aikatarkkailu päättyy tuomarin ilmoituksesta tai kun ryhmä saavuttaa aikataulun tai edellä menevän
ryhmän. Mikäli ryhmä joutuu aikatarkkailuun useamman kerran kierroksen aikana, edellisen
aikatarkkailun rangaistukset huomioidaan seuraavassa aikatarkkailussa.
Edellä mainitun lisäksi pelaajaa voidaan aikatarkkailla ilmoittamatta siitä pelaajalle riippumatta siitä
onko hänen ryhmänsä jäljessä tai ei. Mikäli pelaaja tällöin käyttää aikaa lyönteihinsä enemmän kuin
60 sekuntia, hän saa rangaistukset samalla tavalla kuin hän olisi aikatarkkailussa

