
 
OnGolf Finnish Senior Tour 2 

KILPAILUMÄÄRÄYKSET Pickala Golf, Park 10. - 11.7.2020 
 
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 60 (keltainen).  
 
Tuloskortit ja korttien palautus 
Kilpailussa käytetään ensisijaisesti elektronista tuloskorttia eli Players Scoringia erillisen ohjeen mukaan. Pelaajan 
tulee vahvistaa elektroninen tuloskortti säännön 3.3b mukaisesti Scoring Arealle, joka sijaitsee klubiravintolan 
kabinetissa, heti 18. viheriön välittömässä läheisyydessä. 
 
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. 
 
PAIKALLISSÄÄNNÖT 
   
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. 
Kielletyn pelialueen haittaamisesta täytyy vapautua ilman rangaistusta Säännön 16.1f mukaisesti.  
 
Haketetut alueet 
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. 

 
Viheriön 9 takana oleva kunnostettava alue, josta pelaaminen on kielletty.  
Taukokioskin edessä oleva kylvetty alue, joka on merkitty yhtenäisellä valkoisella viivalla ja sinivalkoisilla paaluilla on 
kielletty pelialue, jota käsitellään epänormaalina kenttäolosuhteena. Kielletyn pelialueen haittaamisesta täytyy 
vapautua ilman rangaistusta Säännön 16.1f mukaisesti. 
 
Pallon ollessa tällä alueella, tai kun tiedetään tai on käytännössä varmaa, että pallo, jota ei ole löydetty, on 
kunnostettavalla alueella, voi pelaaja:  
• Vapautua Säännön 16.1 nojalla, tai  
• Ylimääräisenä vaihtoehtona pudottaa alkuperäisen tai muun pallon pudottamisalueelle, joka on väylän 9 

viheriön vasemmalla puolella. Alue on merkitty yhtenäisellä valkoisella viivalla ja DZ-merkinnällä. 
Pudottamisalue on vapautumisalue Säännön 14.3 mukaisesti. 

 
Rangaistus paikallissäännön rikkomisesta, on yleinen rangaistus (kaksi lyöntiä), ellei toisin ole mainittu.  
 
Pelinopeus (Sääntö 5.6). 
Pelinopeutta seurataan jatkuvasti. 



MUITA OHJEITA 
 
Väliaikatulokset 
Jatkuva seuranta puhelimien kirjauksista 
 
MUUTA: 

• Bunkkereissa on haravat normaalisti. Haravoi jälkesi bunkkerissa. Käytä käsinettä koskiessasi haravaan. 
• Liput suositellaan pidettäväksi paikoillaan putattaessa. 

 
Tutustu tarkoin Suomen Golfsenioreilta tulleisiin ohjeisiin liittyen pelaamiseen koronaviruksen aikana. 
 
PELIN KESKEYTTÄMINEN JA SAIRAUSTAPAUKSET  
 
Pelin keskeyttämisestä ilmoitetaan Hard Cardin mukaan. 
Sairaustapauksissa yhteys kilpailunjohtajaan tai tuomariin. 
Evakuointipaikkojen sijainti pelin keskeytyessä jaetaan tarvittaessa. 
 
Kilpailun tuomarit 
Harri Honkatukia  0400 468 306 
Markku Tavi   0400 442 204 
    
Kilpailutoimikunta 
Kirsi Helin, kilpailunjohtaja   050 357 7650 
Kyösti Puustinen, FST kilpailuvastaava  0400 602 509 
Harri Honkatukia  0400 468 306 
Markku Tavi   0400 442 204 
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