Tapiola Golf ry
Kilpailumääräykset (nämä määräykset ovat aina voimassa, ellei kilpailukutsussa tai kilpailuohjeessa ole
toisin mainittu)
Osallistumisoikeus
Ellei kilpailukutsussa ole toisin mainittu, kilpailut ovat avoimia kaikille voimassa olevan EGA-tasoituksen
omaaville amatööripelaajille sekä ammattilaisille. Mikäli amatööripelaajalla ei ole voimassa olevaa EGAtasoitusta, hän ei voi voittaa palkintoja tasoituksellisessa sarjassa. EGA-tasoitukseton pelaaja saa silti
osallistua kilpailuun ja voi voittaa palkintoja tasoituksettomassa sarjassa. Epäselvissä tapauksissa
osallistumisoikeuden ratkaisee TaG:n kilpailutoimikunta. Toimikunnan ollessa estynyt kokoontumaan,
päätäntävalta siirtyy kilpailun johtajalle.
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen kilpailuun alkaa kaksi viikkoa ennen kilpailua. Kilpailuun ilmoittaudutaan sähköpostilla tai
puhelimitse. Ellei toisin ilmoiteta, kilpailijat otetaan mukaan kilpailuun ilmoittautumisjärjestyksessä. Jäsenet
ja pelioikeuden haltijat voivat ilmoittautua myös Nexgolfin kautta. Ilmoittautumisaika päättyy kahta päivää
ennen kilpailua kello 16.00. Pelaaja on itse vastuussa ilmoittautumisen oikeellisuudesta ja saapumisesta
kilpailun järjestäjälle. Pelaaja voi ilmoittautuessaan toivoa aikaista tai myöhäistä lähtöä, mutta mitään
muita lähtöaikatoiveita ei oteta huomioon.
Osanoton peruuttaminen
Ennen ilmoittautumisajan umpeutumista pelaaja voi perua osallistumisensa ilman sanktioita. Kilpailun
ilmoittautumisajan päätyttyä kilpailuun ilmoittautunut pelaaja on velvollinen maksamaan kilpailumaksun,
vaikkei jostain syystä kilpailua pelaisikaan. Mikäli kilpailija on estynyt osallistumaan kilpailuun sairauden
tms. hyväksyttävän syyn vuoksi, tulee hänen ilmoittaa poisjäännistään mahdollisimman pian kilpailun
johtajalle, joka voi myöntää vapautuksen kilpailumaksusta. Jotta vapautus kilpailumaksusta voidaan
myöntää, on ilmoitus poisjäännistä oltava kilpailun johtajalla viimeistään puoli tuntia ennen kilpailijan
lähtöaikaa. Kilpailusta poisjääminen saattaa johtaa kilpailumaksun perimisen lisäksi myös muihin
kurinpidollisiin toimenpiteisiin.
Jälki-ilmoittautuminen
Kilpailuihin otetaan jälki-ilmoittautuneita vain kilpailusta poisjääneiden pelaajien tilalle sekä arvonnassa
mahdollisesti tyhjiksi jääneille paikoille. Jälki-ilmoittautuneet sijoitetaan ilmoittautumisjärjestyksessä
jonotuslistalle.
Lähtöjärjestys
Kilpailijat arvotaan kolmen tai neljän hengen ryhmiin, poikkeuksena parikilpailut, joissa ryhmiin arvotaan
kaksi joukkuetta. Kolmen tai neljän hengen scramble-kilpailuissa kukin joukkue pelaa omana ryhmänään.
Lähtöjärjestys julkaistaan viikonlopun kilpailuihin viimeistään kilpailua edeltävänä päivänä internet-sivuilla
(www.tapiolagolf.fi ) ja klubin ilmoitustaululla. Matkapuhelinnumeron ilmoittaneille lähetetään lähtöaika
tekstiviestillä. Reikäpelikilpailuissa otteluparit arpovat keskenään ensimmäisen lyöntipaikan
aloitusjärjestyksen.
Osanottajamäärä
Kilpailuun otetaan pelaajat ilmoittautumisjärjestyksessä, ellei kilpailukutsussa toisin ilmoiteta. Mikäli
ilmoittautuneita on enemmän kuin kilpailuun voidaan ottaa, sijoitetaan yli-ilmoittautuneet jonotuslistalle

ilmoittautumisjärjestyksessä. Enimmäisosanottajamäärä kilpailuihin on 90 kilpailijaa, ellei kilpailukutsussa
toisin määrätä.
Tasoitukset
Tasoitukselliseen sarjaan voivat osallistua vain amatööripelaajat. Kilpailija vastaa ilmoitetun tasoituksensa
oikeellisuudesta. Korkein sallittu pelitasoitus kilpailuissa on 36. Kilpailuihin voidaan ottaa kilpailijoita, joiden
pelitasoitus on korkeampikin, mutta he pelaavat tasoituksella 36. Kilpailusarjoihin ilmoitetut tasoitusrajat
ovat tarkan tasoituksen mukaisia.
Kilpailusarjat
Kilpailusarjat ja kilpailun pelimuoto ilmoitetaan kilpailukutsussa ja ilmoittautumislistassa. Sarja järjestetään,
mikäli sarjaan ilmoittautuu vähintään kuusi pelaajaa. Seuran mestaruuskilpailun sarjat järjestetään, mikäli
sarjaan ilmoittautuu vähintään neljä pelaajaa tai vähintään kaksi, jos sarjaa ei voida järkevällä tavalla
yhdistää toiseen sarjaan.
Käytettävät tiiauspaikat
Ellei toisin ilmoiteta, kilpailuissa miehet käyttävät 57 tiipaikkoja ja naiset 46 tiipaikkoja. Poikajuniorit, jotka
eivät vielä ole täyttäneet 15 vuotta tai 65 vuotta täyttäneen miehet, voivat tasoituksellisissa kisoissa valita
pelaavatko kilpailun 57, 52 vai 46 tiipaikoilta.
Kilpailun tuomari
Kilpailuun voidaan nimetä tuomareita. Nimettyjen tuomareiden olemassaolosta riippumatta myös kilpailun
johtajat toimivat kilpailun tuomareina.
Hidas peli
Mikäli pelaajaryhmä jää kilpailuun annetusta aikataulusta ja muiden kuin ensimmäisen kilpailuryhmän
kyseessä ollessa enemmän kuin lähtövälin verran edellä pelaavasta ryhmästä, voidaan heidät asettaa
aikatarkkailuun. Aikatarkkailusta ilmoittaa kilpailun tuomari tai kilpailun johtaja koko ryhmälle. 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: Varoitus Toinen rikkomus: Yksi rangaistuslyönti Kolmas rikkomus: Kaksi
rangaistuslyöntiä Neljäs rikkomus: Kilpailusta sulkeminen
Aikatarkkailua tekevät vain tuomari tai kilpailun johtaja. Lyöntiin käytettävän ajan mittaaminen alkaa, kun
tuomarin tai kilpailun johtajan 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.
Kuljetus
Kierroksellaan kaikkien pelaajien tulee kulkea jalkaisin, ellei kilpailutoimikunta anna lupaa käyttää golfautoa
tai jotain muuta kilpailutoimikunnan hyväksymää kuljetusta.
Tasatulosten ratkaiseminen

Mestaruuskilpailuissa voitto ratkaistaan välittömästi suoritettavalla ”sudden death”-uusinnalla.
Uusintareiän/ -reiät päättää kilpailutoimikunta. Tasoituksellisissa kilpailuissa tasatilanteissa voittaa
pienemmällä tarkalla tasoituksella pelaava. Tasoituksettomien kilpailujen tasatulokset ratkaistaan ns.
matemaattisella menetelmällä. Ts. tuloskortin mukaiset viimeiset 9, 6, 3 ja 1 reikää. Mikäli matemaattinen
menetelmä ei saa ratkaisua aikaan, ratkaistaan tasatilanne arvalla. Ennen 9 reiän tulosten tarkastelua
huomioidaan 36 reiän kilpailussa ensiksi viimeisten 18 reiän tulos ja vastaavasti 54 tai 72 reiän kilpailuissa
ensiksi huomioidaan viimeisten 36 ja 18 reiän tulokset.
Palkinnot
Kilpailuissa jaetaan palkinto vähintään kahdelle parhaalle kussakin sarjassa. Ammattilaiset pelaavat
samoista palkinnoista amatöörien kanssa. Palkintojenjaossa kolmen parhaan palkinnot sarjoittain jaetaan
tai toimitetaan voittajilleen, muiden sijojen palkinnot siirtyvät eteenpäin tuloslistassa seuraaville
palkintojenjaossa paikalla oleville, mikäli kyseisen palkinnon voittaja ei ole paikalla palkintojenjaossa.
Arvontapalkinnot jaetaan vain palkintojenjaossa paikallaolleille ja henkilöille, jotka eivät ole saaneet muuta
palkintoa (ellei kilpailukutsussa erikseen mainita arvonnan koskevan kaikkia).
Kilpailun päättyminen
Kilpailu tai ottelu katsotaan päättyneeksi, kun palkintojenjaon päättymisestä on kulunut 15 minuuttia tai
ottelun tulos tai kilpailun tulokset on laitettu klubin ilmoitustaululle.

Scramble kisoissa noudatettavat erityissäännöt (nämä säännöt koskevat kaikkia scramble kisoja, ellei
kilpailukutsussa tai kilpailuohjeessa toisin mainita)
Lyöntijärjestys:
Joukkue voi aina valita vapaasti lyöntijärjestyksen niin tiillä, väylällä kuin viheriölläkin.
Pelaaminen tiiltä:
Kaikki pelaajat lyövät avauksensa määritetyiltä tiiltä
Väylälyönnit:
Avauksien jälkeen joukkue valitsee pallon, jonka paikalta jatkavat peliä. Pallon paikka merkitään.
Texas Scramblessa valitun pallon lyönyt pelaaja jättää seuraavan lyönnin lyömättä. Normaali Scramblessa
kaikki lyövät koko ajan.
Kukin pelaaja asettaa vuorollaan pallonsa aina mahdollisimman lähelle alkupeäistä merkitttyä paikkaa (max.
15 cm:n päähän) ja lyö. Pallon asemaa ei saa muuttaa. Eli. esim. hiekkaesteessä lyötäessä makuu
palautetaan kaikille pelaajille ennen lyöntiä samaksi, mikä se merkityllä pallolla oli. Jos merkitty pallo oli
jalanjäljessä, kaikki lyövät palloa jalanjäljestä. Raffista ei voi tulla semiraffiin, semiraffista ei voi tulla väylälle
ja väylältä ei voi tulla greenille.
Mahdollisesti voimassa olevasta siirtosäännöstä mainitaan kilpailumääräyksessä erikseen.
Viheriöllä:
Pallon paikka merkitään ja kaikki joukkueen pelaajat puttaavat haluamassaan järjestyksessä. Oman
joukkueen puttia voi seurata vapaasti mistä vaan. Siis myös puttilinjan jatkeelta pallon takaa.

Kupin viereen pysähtyneen putin saa napauttaa kuppiin, jos tekee sen merkkaamatta, ja sen jälkeen muut
joukkueen jäsenet saavat vielä putata puttinsa edellisestä paikasta. Jos sen sijaan merkitsee pallonsa ja
puttaa sen jälkeen pallon kuppiin tai ohi on ko. pallo joukkueen ainoa tuloksen tekevä pallo.
Varapallo:
Jos joukkue joutuu lyömään varapallon, valitaan pelaaja, jonka pallolle varapallo lyödään. Merkitystä tällä
on tiiltä lyötäessä – eli valitaan, miltä tiiltä kaikki lyövät varapallon- Ja Texas scramblessa – kuka jättää
lyömättä.

