FINNISH SENIOR OPEN
Kilpailumääräykset 22.-24.7.2022 Aura Golf
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 Aura Golfia koskevat paikallissäännöt ja kilpailumääräykset.
PELIMUOTO JA KÄYTETTÄVÄ TII
Kilpailu pelataan 18+18+18 reiän tasoituksettomana lyöntipelikilpailuna, naiset punainen tii, miehet
keltainen tii.
LÄHTÖAJAT KLO 8.00 ALKAEN: ensimmäinen päivä arvottu lähtöjärjestys, toinen ja kolmas päivä
tulosten mukaan käännetty järjestys.
CUT: Miehet - toisen päivän jälkeen 60 parasta, naiset - ei cuttia
TULOSKORTIT JA KORTTIEN PALAUTUS
Tuloskortit saa caddie masterilta ja tuloskortit on palautettava allekirjoitettuina kilpailutoimistoon
välittömasti kilpailun jälkeen. Ei Caddie Masterin toimistoon. Kilpailutoimisto on ison tulostaulun vieressä
ja merkitty scoring area kyltein, jotka rajaavat scoring arean. Tuloskortti katsotaan palautetuksi kun
kilpailija poistuu scoring arealta. Perinteisen tuloskortin tukena käytetään golfboxin tarjoamaa
mobiilitulostusta. Lähtöajat seuraavalle päivälle toimitetaan golfbox sovelluksen avulla.
TASATULOSTEN RATKAISU
Tasatuloksen sattuessa voittaja ratkaistaan sudden death –menetelmällä reikä kerrallaan naiset – reiät 4 ja
5, miehet reikä 18. Muut sijoitukset ratkaistaan matemaattisella menetelmällä. Jos tilanne on vieläkin
tasan, arpa ratkaisee.
KILPAILUN TUOMARI
Markku Takanen

0400 449430

KILPAILUN TOIMIKUNTA
Risto Mäkinen Kilpaiiun johtaja
Markku Takanen, Tuomari
Kyösti Puustinen, SGS
Anne Kokko, SGS

0400 881184
0400 449430
040 7798311
040 5598469

Kilpailun maksimipeliaika on 4 tuntia 20 minuuttia. Pelaajaryhmä ei kuitenkaan saisi jäädä edellä
pelaavasta ryhmästä enemmän kuin lähtövälin verran.
PAIKALLISSÄÄNNÖT
Ei kenttäkohtaisia paikallissääntöjä. Kaikki kentän mittapaalut ja laatat ovat kiinteitä haittoja, Sääntö 16.1.
Jos muutoksia, niistä saa tiedon startterilta ennen lähtöä.
VÄLIAIKATULOKSET
Jatkuva seuranta puhelimen kirjauksista
REIKIEN SIJAINTI GRIINEILLÄ
Lippukartta – 1. tiin luona ilmoitustaululla. Ota valokuva siitä, startterilta saatavana myös paperiversio.
PALKINTOJEN JAKO
Heti tulosten selvittyä klubitalolla.

MUUTA:
• Kioskilta voi ostaa juomaa ja syötävää mukaan peliä viivyttämättä
PELIN KESKYTTÄMINEN JA SAIRAUSTAPAUKSET
Pelin keskeyttämisestä ilmoitetaan Hard Cardin mukaan.
Sairaustapauksissa yhteys kilpailunjohtajaan tai tuomariin.
Evakuointipaikat pelin keskeytyessä ovat:

