
 
KILPAILUMÄÄRÄYKSET 

FST Senioripokaalit, Naiset 

Kytäjä Golf, North-West, 28.-29.5.2022 
 
 
 
Kilpailussa noudatettavat säännöt 
Kilpailu pelataan R&A:n julkaiseman Rules of Golf (voimassa tammikuu 2019-) -sääntökirjan, 
Suomen Golfliiton Hard Cardin 2022 ja alla olevien paikallissääntöjen ja kilpailumääräysten 
mukaan, jotka syrjäyttävät kaikki muut Kytäjän golfkenttiä koskevat paikallissäännöt ja 
kilpailumääräykset. 
 
Pelimuoto ja käytettävä tii 
Kilpailu pelataan 18 + 18 reiän tasoituksettomana lyöntipelikilpailuna 48 (punaiselta) tiiltä.  
 
Tuloskortit ja korttien palautus 
Kilpailussa käytetään ensisijaisesti digitaalista Golfbox-tuloskorttia.  
Pelaajan tulee vahvistaa elektroninen tuloskortti säännön 3.3b mukaisesti kierroksen jälkeen 
Scoring -alueella caddiemasterin tiskillä/pro shopissa. 
 
Tasatulosten ratkaisu 
Tasatilanteessa sarjan voitto ratkaistaan ’Sudden death’ -menetelmällä pelaamalla väylää 18 niin 
monta kertaa, kuin tarvitaan ratkaisun saamiseksi.  
Muut sijoitukset ratkaistaan matemaattisella menetelmällä. 
 
 
PAIKALLISSÄÄNNÖT 
   
Siirtosääntö (Mallipaikallissääntö E-3) 
Kun pelaajan pallo on yleisen pelialueen osalla, joka on leikattu väyläkorkeuteen tai lyhyemmäksi, 
voi pelaaja siirtää palloaan yhden kerran ilman rangaistusta asettamalla alkuperäisen tai muun 
pallon yleiselle pelialueelle korkeintaan yhden (1) mailan mitan päähän alkuperäisestä paikasta, 
ei kuitenkaan lähemmäksi reikää. 
 
Kentän ulkorajat 
Yleisten teiden ja kevyen liikenteen teiden kentän puoleinen pinnoitteen reuna (sora- tai 
asfalttipinta) on kentän ulkoraja. 
 
Varapallon lyöminen väylillä 3 ja 16 (Mallipaikallissääntö B-3) 
Jos pelaaja ei tiedä onko hänen pallonsa estealueella NW-kentän väylällä 3 tai 16, pelaaja voi 
pelata varapallon säännön 18.3 mukaisesti, jota on muokattu seuraavasti: 
Pelatessaan varapalloa pelaaja voi käyttää lyönti ja lyöntimatka-vapautusta (sääntö 17.1d(1)), 
linjassa taaksepäin-vapautusta (sääntö 17.1d(2)) tai sivuttaista vapautusta (sääntö 17.1d(3)). 
Jos alkuperäinen pallo löytyy estealueelta kolmen minuutin etsinnän aikana.  
Pelaaja voi valita joko:  

I. Jatkamisen alkuperäisellä estealueella olevalla pallolla, jolloin varapalloa ei saa enää 
pelata, tai 

II. Jatkamisen pelatulla varapallolla 
 
 



Kielletty pelialue väylällä 6 
NW-kentän väylän 6 vasemmalla puolella oleva joen takainen estealue on kielletty pelialue. 
 
Rangaistus paikallissäännön rikkomisesta on yleinen rangaistus (kaksi lyöntiä), ellei toisin 
ole mainittu. 
 
 
Pelinopeus (Sääntö 5.6) 
Pelinopeutta seurataan jatkuvasti 2022 Hard Cardin mukaan. Pelaajaryhmä ei kuitenkaan saa 
jäädä edellä pelaavasta ryhmästä enempää kuin lähtövälin verran. 
 
 
PELIN KESKEYTTÄMINEN JA SAIRAUSTAPAUKSET  
 
Pelin keskeyttämisestä ilmoitetaan Hard Cardin 2022 mukaan 

 Yksi pitkä sireenin ääni  Välitön pelin keskeytys 
 Kolme peräkkäistä sireenin ääntä Pelin keskeytys 
 Kaksi perättäistä sireenin ääntä  Peli jatkuu 

 
Sairaustapauksissa yhteys kilpailunjohtajaan tai tuomariin. 
Evakuointipaikkojen sijainti mahdollisen pelin keskeytyksen varalta jaetaan tarvittaessa. 
 
 
Kilpailun tuomari 
Martti Savolainen, tuomari  040 766 7289 
    
Kilpailutoimikunta 
Erkka Ravi, kilpailunjohtaja  0400 590 743 
Martti Savolainen, tuomari  040 766 7289 
Anne Kokko, FST kilpailuvastaava   040 559 8469 


