Espoo Golfin Kartanokävely 2019
KILPAILUMÄÄRÄYKSET
Kilpailuissa noudatetaan R&A Rules Limited – organisaation voimassaolevia golfsääntöjä (Rules of Golf)
sekä niistä tehtyä suomennosta Golfin säännöt (2019)
Pelimuoto
Pelimuotona on 36 reiän tasoituksellinen pistebogey (molemmat kierrokset samalla tasoituksella), jonka
jälkeen lasketaan tasoitusmuutokset kierroksittain.
Pelattavat tiit
Espoon Golfseura
Gumböle Golf

Miehet
sininen tii
keltainen tii

Naiset
punainen tii
punainen tii

Päivän aikataulu
Kilpailun ilmoittautuminen alkaa klo 7.00 EGS:n caddiemasterilla. Kisainfo Klubin edessä klo 8.00 ja
yhteislähtö klo 8.30. Ensimmäisen kierroksen jälkeen tuloskorttien palautus ja 2. kierroksen tuloskortin
nouto EGS:n caddiemasterilla (arvio klo 13-13.30) sekä lounastarjoilu ravintola Rosavillassa. Ennen toista
kierrosta saa käydä rangella. Kokoontuminen GG:n klubin edessä klo 14.40 josta lähtö 2. kierrokselle
yhteislähdöllä klo 15.00. 2. kierroksen jälkeen (arvio n. 19-19.30) tuloskortin palautus GG:n
caddiemasterille. Mahdollisuus käydä saunassa sekä sen jälkeen grilli-buffet ruokailu omaan tahtiin.
Palkintojen jako arviolta n. 20.30 jonka jälkeen alkaa livemusiikki Hurriganesin tahtiin viim. klo 21. Baari
auki max. klo 23 asti.
Paikallissäännöt löytyvät kummankin kentän ilmoitustauluilta ja nettisivuilta. HUOM! EGS:ssä 150
m mittapaalut ovat kiinteitä haittoja, mutta Gumbölessä liikuteltavia haittoja. Lisäksi EGS:ssä on
korjauksen alaista aluetta kaikki merkitsemättömät kaapelikaivantojen jättämät ruohottomat alueet
väylien reunoilla.
Siirtosääntö
Kilpailussa on voimassa siirtosääntö molemmilla kentillä. Kun pallo on yleisen pelialueen lyhyeksi
leikatulla osalla, pallon saa rangaistuksetta nostaa, puhdistaa ja asettaa. Ennen pallon nostamista sen paikka
on merkittävä. Nostettu pallo on asetettava enintään 15 cm päähän alkuperäisestä sijaintipaikastaan, ei
kuitenkaan lähemmäksi reikää.
Hidas peli
Kisan aikataulu on rakennettu 4.30 tuntia per kierros pohjalta. Kilpailussa ei ole tuomaria seuraamassa
etenemistä, joten vastuu ryhmän etenemisestä on peliryhmän alhaisimman tasoituksen omaavalla pelaajalla.
Ukonilma ja salamointi
Jos toimikunta keskeyttää pelin salamoinnin vuoksi, on pelaajien keskeytettävä peli välittömästi. Pelaajat
eivät saa jatkaa peliä ilman toimikunnan lupaa. Rangaistus tämän säännön rikkomisesta on kilpailusta
sulkeminen.
Yksi pitkä sireenin ääni:
Välitön pelin keskeytys
Kolme peräkkäistä sireenin ääntä: Pelin keskeytys
Kaksi perättäistä sireenin ääntä:
Peli jatkuu
Tasatulosten ratkaisu
Tasatuloksen sattuessa sarjojen voittajat ratkaistaan niin, että alemmalla tasoituksella pelannut voittaa. Jos
em. ovat tasan, ratkaisee ns. matemaattinen menetelmä (viimeiset 9/6/3/1) reikää ja tämän jälkeen arpa.
Kilpailun tuomarina toimii Markku Ignatius p. 050 593 5330, joka ei ole koko kisan aikaa paikalla.
Epäselvissä tilanteissa pelaaja voi pelata vaihtoehtoisen pallon ja lyöntimäärä voidaan ratkaista jälkikäteen.

