HIRVIHAARA GOLF MÄNTSÄLÄ RY

YLEISET KILPAILUMÄÄRÄYKSET 2017

Hirvihaara Golf Mäntsälä ry:n (HiGM) järjestämissä kilpailuissa noudatetaan R&A:n
golfsääntöjä, näitä yleisiä kilpailumääräyksiä, kentän paikallissääntöjä ja kilpailukohtaisia
paikallissääntöjä. Kilpailukohtaisilla paikallissäännöillä muutetaan kilpailukohtaisesti yleisiä
kilpailumääräyksiä ja kentän paikallissääntöjä.
KILPAILUTOIMIKUNTA, KILPAILUNJOHTAJA JA TUOMARI

Kilpailutoimikunta nimeää kilpailuihin kilpailunjohtajan ja tuomarin, jotka voivat olla sama
henkilö. Kilpailunjohtaja edustaa kilpailussa toimikuntaa.
Tuomari ratkaisee kilpailun aikana syntyneet sääntöjen ja kilpailumääräyksien tulkintaa
vaativat tilanteet. Tuomarin päätös on lopullinen.
ILMOITTAUTUMINEN JA KILPAILEMINEN ERI SARJOISSA

Kilpailuun ilmoittautumisaika alkaa noin kaksi viikkoa ennen kilpailua kun kilpailukutsu
julkaistaan ja päättyy kutsussa mainittuna aikana. Ilmoittautumistavat mainitaan
kilpailukutsussa.
Pelaaja voi kilpailla vain yhdessä sarjassa, ellei kilpailukutsussa ole muuta mainittu. Pelaajan
on kilpailuun ilmoittautuessaan ilmoitettava mihin sarjaan hän osallistuu.
Pelaaja on itse vastuussa ilmoittautumisestaan.
Osallistumisensa voi seuraamuksetta perua ennen kuin lähtölistat on julkaistu.
Jälki-ilmoittautuneita voidaan kilpailuun ottaa kilpailunjohtajan päätöksellä, ei kuitenkaan enää
kilpailun jo alettua.
KILPAILUN TAI SARJAN PERUUTTAMINEN JA KILPAILUN KESKEYTTÄMINEN

Kilpailutoimikunta on oikeutettu erityisestä syystä perumaan kilpailun tai kilpailuun kuuluvan
sarjan. Kilpailu voidaan peruuttaa, jos siihen on ilmoittautunut vähemmän kuin 20 kilpailijaa ja
sarja voidaan peruuttaa jos siihen ilmoittautuneita on vähemmän kuin 6.
Kilpailun tai sarjan peruuntumisesta ilmoitetaan siihen jo ilmoittautuneille.
Kilpailunjohtajalla on oikeus erityisestä syystä siirtää kilpailun alkamista tai keskeyttää se
koska tahansa.
Mikäli kilpailun alkamista siirretään tai se keskeytetään eikä kilpailua voida aloittaa tai jatkaa
niin, että kilpailu tai kyseisenä päivänä pelattavaksi tarkoitettu kierros voidaan pelata loppuun
saman päivän aikana, kilpailunjohtaja voi peruuttaa kilpailun kokonaan. Kilpailunjohtaja
päättää kilpailumaksun palauttamisesta.
TASOITUS

Aktiivisen EGA-tasoituksen puuttuessa kilpailijaa ei huomioida palkintosijoja määrätessä.
Suurin pelitasoitus kilpailussa on tarkalla tasoituksella 36 saatava tasoitus.
Kilpailijan tasoitus ei muutu saman lyöntipelikilpailun eri kierrosten välissä. Useana päivänä
pelattavan tasoituksellisen reikäpelikilpailun aikana tasoituksessa tapahtuneet muutokset
huomioidaan.
HIDAS PELAAMINEN

Kilpailijan on pelattava tarpeettomasti viivyttelemättä. Hänet voidaan tuomarin
huomautuksella asettaa aikatarkkailuun. Mikäli kilpailija tämän jälkeen käyttää lyöntiinsä aikaa
enemmän kuin 40 sekuntia siitä, kun hän on tullut pallonsa luokse ja on hänen vuoronsa
pelata palloa, saa hän rangaistuksen:
Reikäpeli:
Ensimmäinen rikkomus:
Toinen rikkomus:
Kolmas rikkomus:

Reiän menetys
Reiän menetys
Pelistä sulkeminen

Lyöntipeli:
Ensimmäinen rikkomus:
Toinen rikkomus:
Kolmas rikkomus:

Yksi lyönti
Kaksi lyöntiä
Pelistä sulkeminen

ETÄISYYTTÄ MITTAAVAN LAITTEEN KÄYTTÖ

Kilpailussa voi pelaaja hankkia etäisyystietoa käyttämällä etäisyyttä mittaavaa laitetta. Jos
pelaaja kierroksen aikana käyttää etäisyyttä mittaavaa laitetta arvioimaan tai mittaamaan
jotain muuta olosuhdetta, joka voi vaikuttaa hänen pelaamiseensa, rikkoo hän sääntöä 14-3.
GOLFAUTON KÄYTTÖ

Golfauton käyttö kilpailuissa on sallittu terveydellisistä syistä sekä muista erittäin painavista
syistä kilpailunjohtajan päätöksellä.
Mestaruuskilpailuissa golfauton käyttö on kielletty.
KÄYTTÄYTYMIS- JA SÄÄNTÖRIKKEET

Jos kilpailija käytöksellään tai asiattomalla pukeutumisellaan on rikkonut golfetikettiä vastaan,
on tuomarilla oikeus rikkeen vakavuudesta riippuen joko antaa kilpailijalle huomautus, varoitus
tai sulkea hänet kilpailusta.
Mikäli kilpailija sääntöjen tai etiketin noudattamatta jättämisen perusteella suljetaan pois
kilpailusta, toimitetaan siitä tieto myös rikkomuksen tehneen kilpailijan kotiseuralle, joka voi
päättää hänelle mahdollisesti määrättävästä seurakohtaisesta seuraamuksesta.
RATKAISU TASATULOSTILANTEISSA

Reikäpeli:
· Jos voittaja ei ole selvillä ennalta määrätyn reikämäärän jälkeen, peliä jatketaan
välittömästi kunnes toinen voittaa reiän, jolloin peli päättyy. Kilpailunjohtaja päättää
jatkoreiät.
Lyöntipeli:
· Tasoituksettomissa kilpailuissa tasatuloksen ratkaisee viimeisen 18 reiän tulos ja sen
jälkeen kentän viimeisen 9 reiän tulos, sen jälkeen viimeisen 6 reiän tulos, sitten
viimeisen 3 reiän tulos, sitten viimeisen reiän tulos. Jos tilanne on edelleen tasan,
ratkaistaan se arvalla.
· Tasoituksellisissa kilpailuissa voittaa tasatilanteessa kilpailija, jonka tarkkatasoitus on
pienempi. Mikäli tasatilanteeseen päätyneillä kilpailijoilla on sama tarkkatasoitus,
ratkaistaan tasatilanne kuten tasoituksettomissa kilpailuissa matemaattisella
menetelmällä.
· Seuran mestaruudet ratkaistaan kuitenkin jatkorei'illä. Kilpailunjohtaja päättää
jatkoreiät.
PALKINTOJEN JAKO

Kilpailujen palkinnot jaetaan välittömästi tulosten vahvistamisen jälkeen. Mikäli palkittava on
estynyt osallistumaan palkintojenjakotilaisuuteen, on hänen ilmoitettava siitä
kilpailunjohtajalle. Jos kilpailija ei ole läsnä palkintojenjaossa eikä ole ilmoittanut
poissaolostaan kilpailunjohtajalle, menettää hän oikeuden tavarapalkintoon.
KILPAILUSTA POIS JÄÄMINEN JA KESKEYTTÄMINEN

Kilpailijan on kilpailusta pois jäädessään ilmoitettava siitä hyvissä ajoin ennen omaa
lähtöaikaansa kilpailunjohtajalle tai vastaanottoon.
Kilpailijan on keskeyttäessään kilpailun ilman kilpailunjohtajan erityistä lupaa, ilmoitettava siitä
kilpailunjohtajalle heti kun se on käytännössä mahdollista kuitenkin ennen kentältä
poistumistaan.
Kilpailutoimintakunta käsittelee jokaisen ilman hyväksyttävää syytä tai syytä ilmoittamatta
tapahtuneen kilpailusta pois jäämisen ja kilpailun keskeyttämisen sekä määrää rangaistuksen,
joka voi olla huomautus, varoitus tai kilpailukielto määräajaksi. Kilpailija on, toimikunnan niin
päättäessä, velvollinen maksamaan kilpailumaksunsa kokonaisuudessaan.
Kilpailutoimikunnan päätökseen voi hakea muutosta valittamalla siitä HiGM:n hallitukselle 14
vuorokauden kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tapauksista, jotka johtavat
rangaistukseen, ilmoitetaan vieraspelaajan kotiseuralle mahdollista jatkoseuraamusta varten.
KILPAILUTOIMIKUNTA

