
 OnGolf Finnish Senior Tour 2. 
Pickala Golf 29.6. – 30.6.2019 

N50 Park 
KILPAILUMÄÄRÄYKSET 

 
 
Kilpailussa noudatettavat säännöt 
Kilpailu pelataan R&A:n julkaiseman ”Rules of Golf” (voimassa tammikuu 2019-) – sääntökirjan, 
Suomen Golfliiton ”hard card’in” ja alla olevien Paikallissääntöjen ja kilpailumääräysten mukaan, 
jotka syrjäyttävät kaikki muut Pickalan golfkenttiä koskevat paikallissäännöt ja kilpailumääräykset. 
 
Pelimuoto ja käytettävä tii 
Kilpailu pelataan 18 + 18 reiän tasoituksettomana lyöntipelikilpailuna tiiltä 50 (punainen). 
 
Tuloskortit ja korttien palautus 
Tuloskortit saa ensimmäisenä päivänä caddiemasterilta, toisena päivänä startterilta. Tuloskortit 
tulee palauttaa välittömästi kierroksen jälkeen Scoring Arealle, joka sijaitsee caddiemasterin 
toimistossa. Tuloskortti katsotaan palautetuksi, kun pelaaja poistuu Scoring Arealta. 
 
Tasatulosten ratkaisu 
Tasatilanteessa voitto ratkaistaan Sudden death -menetelmällä pelaamalla väylää 1 ja 9 niin monta 
kertaa kuin tarvitaan ratkaisun saamiseksi. Muut sijoitukset ratkaistaan matemaattisella 
menetelmällä. 
 
Kilpailun tuomarit 
Harri Honkatukia  0400 468 306 
Jarmo Leiniö  050 2654 
Risto Paavilainen  050 565 8230 
 
Kilpailutoimikunta 
Harri Honkatukia, kilpailunjohtaja  0400 468 306 
Pirkko Havukainen, FST kilpailuvastaava 0400 602 509 
Kirsi Helin, seuran edustaja  050 357 7650 
 
 
PAIKALLISSÄÄNNÖT 
   
Siirtosääntö (Mallipaikallissääntö E-3) 
Pelaajan pallon ollessa yleisen pelialueen väyläkorkeuteen tai lyhyemmäksi leikatulla osalla, voi 
pelaaja  vapautua ilman rangaistusta yhden kerran asettamalla alkuperäisen tai muun pallon 
seuraavanlaiselle vapautumisalueelle: 

• Vertailupiste: Alkuperäisen pallon paikka 
• Vertailupisteestä mitattu vapautumisalueen koko: 15 cm vertailupisteestä, mutta ei 

lähempänä reikää kuin vertailupiste ja täytyy olla yleisellä pelialueella. 
Toimiessaan tämän paikallissäännön mukaisesti pelaajan on valittava paikka, johon hän asettaa 
pallonsa ja toimittava pallon takaisin asettamisessa Säännöissä 14.2b(2) ja 14.2e olevien 
toimintatapojen mukaisesti. 
 
Rangaistus pallon pelaamisesta väärästä paikasta rikkoen paikallissääntöä: Yleinen rangaistus 
Säännön 14.7a nojalla 
 
Kiinteät haitat, vapautuminen haitasta ilman rangaistusta (Sääntö 16.1) 
Kaikki mittamerkit 
Vesiestemerkkilaatat 
Viereisen väylän ulkorajojen paalut väylällä 8 (väylän 8 sivu maalattu mustaksi). 

 
 
 
 



 
 
 
Kukkaistutukset 
Pelialueella olevat kukkaistutukset ovat kiellettyä pelialuetta, joita käsitellään epänormaalina 
kenttäolosuhteena. Vapautuminen ilman rangaistusta säännön 16-1f mukaisesti. 
 
Hakekasat 
Puiden ja pensaiden juuressa oleva puuhake on osa yleistä pelialuetta. Yksittäiset hakkeen palat 
ovat kuitenkin irrallisia luonnonhaittoja, jotka voi poistaa säännön 15-1a mukaisesti. 
 
 
Laudoituksin rajatut lammet väylä 8, ja väylien 12 ja 16 välissä 
Ovat punaisilla merkittyjä estealueita, joissa estealueen rajana on lampea rajoittavan laudoituksen 
veden puoleinen reuna. 

 
 
Maksimiaika kierrokselle on 4h 20 min 
 
Rangaistus paikallissäännön rikkomisesta, on yleinen rangaistus (kaksi lyöntiä), ellei 
toisin ole mainittu.  
 
 
 
MUITA OHJEITA 
 
Väliaikatulokset 
Otetaan 9 reiän jälkeen. 
 
Kilpailumaksuun kuuluu keittolounas klo 12-18. 
 
 


