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VGH IKÄKAUSIMESTARUUSKILPAILUT
18. - 19.8.2018
KILPAILUINFO JA KILPAILUMÄÄRÄYKSET
PELIMUOTO

36 r lyöntipeli ilman tasoituksia (la 18r + su 18r)
SARJAT, KÄYTETTÄVÄT TIIPAIKAT JA SARJAJÄRJESTYS

Kilpailu pelataan molempina päivinä sarjoittain klo 8.00 alkaen 10 minuutin väliaikalähdöin. Sunnuntaina käännetty
paremmuusjärjestys (sarjajärjestys säilyy samana). Kaikki jatkavat pelaamista sunnuntaille (ei CUT’ia tänä vuonna).
Naiset / tii 55
Miehet / tii 63

7 osallistujaa
58 osallistujaa

ILMOITTAUTUMINEN

Ilmoittautuminen tapahtuu molempina päivinä caddiemasterille viimeistään 15 minuuttia ennen lähtöä.
Kilpailumaksu tulee maksaa lauantaina ennen kierrokselle lähtöä. Kilpailumaksu ei sisällä ruokailua. Klubi avoinna
molempina kilpailupäivänä klo 7.00 alkaen.
KILPAILUTOIMIKUNTA

Kilpailun tuomareina toimivat kilpailutoimikunnan jäsenet Hannu Helkiö p. 040 534 9373 (päätuomari)
ja Timo Holttinen p. 040 189 8966 (kilpailunjohtaja).
EPÄSELVISSÄ SÄÄNTÖTULKINNOISSA

Jos tuomaria ei ole saatavilla paikalle kohtuullisen ajan kuluessa, pelataan vaihtoehtoinen pallo säännön 3-3
mukaisesti ja tapaus ratkaistaan toimikunnan toimesta ennen tulosten julkistamista.
TASATULOKSEN RATKAISEMINEN

Tasatuloksen sattuessa ratkaistaan voittaja välittömästi suoritettavalla ”sudden death” uusinnalla*. Muut sijat
ratkaistaan ns. matemaattisella menetelmällä (viimeiset 18 – 9 – 6 – 3 – 1).
*) Käytettävät uusintareiät määrätään kilpailutoimikunnan toimesta uusinnan alkaessa
TULOSKORTTIEN PALAUTTAMINEN JA KILPAILUN PÄÄTTYMINEN

Tuloskorttien tarkastaminen ja allekirjoittaminen on tehtävä ilman tarpeetonta viivyttelyä viimeisen pelatun viheriön
jälkeen. Jokainen pelaaja itse huolehtii tuloskortin palauttamisesta caddiemasterille. Kilpailu katsotaan päättyneeksi
15 minuuttia sen jälkeen, kun kyseisen sarjan tulokset on julkaistu. Kaikkien sarjojen palkinnot jaetaan sunnuntaina
viimeisen sarjan päätyttyä.
PAIKALLISSÄÄNNÖT

Kilpailussa noudatettavat Vuosaari Golfin paikallissäännöt ovat nähtävillä ja saatavina caddiemasterilta.
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KULJETUS

Kilpailussa täyden kierroksen aikana kaikkien pelaajien tulee kulkea jalkaisin, ellei kilpailutoimikunta anna lupaa
käyttää golfautoa tai jotain muuta kilpailutoimikunnan hyväksymää kuljetusta. Rangaistus tämän määräyksen
rikkomuksesta: Kaksi lyöntiä jokaiselta väylältä missä ko. määräystä on rikottu, kuitenkin korkeintaan neljä lyöntiä
pelikierrosta kohti.
AIKATAULU

Aika lähdöstä, jolloin kyseinen väylä on oltava pelattuna loppuun.

Lähtöaika
Tee 1
0:00:00
Lähtöaika
Tee 10
2:14:00

1

VUOSAARI GOLF, VÄYLÄKOHTAISET ns. PIN-IN AJAT
aika jolloin kyseinen väylä on pelattu loppuun.
Aika lähdöstä
2
3
4
5
6
7

0:14:00

0:27:00

0:41:00

10

11

12

2:32:00

2:48:00

3:07:00

0:57:00

1:12:00

Aika lähdöstä
13
14
3:18:00

3:32:00

8

9

1:27:00

1:41:00

1:55:00

2:13:00

15

16

17

18

3:44:00

3:59:00

4:10:00

4:23:00

HUOM: Yhdeksännen väylän jälkeinen ns. klubitauko ei ole sallittu kilpailun aikana. Rikkomuksessa noudatetaan
mm. sääntöä 6-7 (Tarpeeton viivyttely).
PELINOPEUS

Mikäli peliryhmä jää kilpailuun annetusta aikataulusta ja muiden kuin ensimmäisen kilpailuryhmän kyseessä ollessa
enemmän kuin lähtövälin verran edellä pelaavasta ryhmästä, voidaan heidät asettaa aikatarkkailuun. Aikatarkkailusta
ei välttämättä ilmoiteta peliryhmälle. Mikäli pelaaja ollessaan aikatarkkailussa käyttää lyöntiinsä enemmän aikaa kuin
40 sekuntia siitä, kun on hänen vuoronsa lyödä, saa pelaaja rangaistuksen pelin viivyttämisestä seuraavasti:
Ensimmäinen rikkomus:
Toinen rikkomus:
Kolmas rikkomus:
Neljäs rikkomus:

Varoitus
Yksi rangaistuslyönti
Kaksi rangaistuslyöntiä
Kilpailusta sulkeminen

Aikatarkkailua tekevät vain kilpailun tuomarit. Lyöntiin käytettävän ajan mittaaminen alkaa, kun tuomarin mielestä 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.
PELIN KESKEYTTÄMINEN VAARALLISEN TILANTEEN VUOKSI (Huomautus sääntöön 6-8b)

Yksi pitkä sireenin ääni: Välitön pelin keskeytys
Kolme peräkkäistä sireenin ääntä: Pelin keskeytys
Kaksi perättäistä sireenin ääntä: Peli jatkuu
Mahdollisen vaarallisen tilanteen sattuessa kaikki harjoitusalueet ovat suljettu ja pelaaja EI SAA harjoitella kyseisillä
alueilla ennen kuin siihen annetaan lupa.
HUOM! HARJOITTELU KENTÄLLÄ KILPAILUPÄIVINÄ (JA NIIDEN VÄLISSÄ) KIELLETTY

