
 
 

KILPAILUMÄÄRÄYKSET 
OnGolf Finnish Senior Tour  

SM Reikäpelit, miehet & naiset      

Nurmijärvi Golf, B+A, 12.-14.8.2022 
 
Kilpailussa noudatettavat säännöt 
Kilpailu pelataan R&A:n julkaiseman Rules of Golf (voimassa tammikuu 2019-) -sääntökirjan, 
Suomen Golfliiton Hard Cardin (2022), SGS:n SM-reikäpelisääntöjen ja alla olevien 
paikallissääntöjen ja kilpailumääräysten mukaan, jotka syrjäyttävät kaikki muut Nurmijärvi Golfin 
golfkenttiä koskevat paikallissäännöt ja kilpailumääräykset. 
 
Pelimuoto ja käytettävä tii 
Kilpailu pelataan tasoituksettomana reikäpelikilpailuna B+A -kenttien valkoiselta (miehet) ja 
punaiselta (naiset) tiiltä.  
 
Tuloskortit ja korttien palautus 
Pelaajien tulee vahvistaa tulos caddiemasterille Scoring Area -alueella klubitalossa heti tuloksen 
selvittyä. 
 
Tasatulosten ratkaisu 
Miesten sarjassa tasatilanteessa voitto ratkaistaan ’Sudden death’ -menetelmällä pelaamalla jatkaen 
seuraavaa väylää (B 1, B 2 … niin pitkään, kuin tarvitaan ratkaisun saamiseksi).  
Naisten sarjassa tasatilanteet ratkaistaan ensimmäisen päivän lohkopeleissä ja toisen päivän mitali- ja 
sijoituspeleissä erillisen jaettavan ohjeen mukaisesti.     
 
Kierroksen maksimiaika 
Kierrokseen käytettävä maksimiaika on 4 h (18 r); 2 h (9 r). 
 
PELIN KESKEYTTÄMINEN JA SAIRAUSTAPAUKSET  
 
Pelin keskeyttämisestä ilmoitetaan Hard Cardin 2022 mukaisesti 

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

 
Kiireellisissä sairaustapauksissa tarvittaessa yhteys yleiseen hätänumeroon 112, asiasta välittömästi 
ilmoitus myös toimikunnalle. 
Evakuointipaikkojen sijainti mahdollisen pelin keskeytyksen varalta jaetaan tarvittaessa. 
 
Kilpailun tuomarit 
Osmo Vatanen, päätuomari 0400 311 148 
Veli-Matti Kiiski, aputuomari                040 531 2919 
 
Kilpailutoimikunta 
Kari Piippo, kilpailunjohtaja 040 169 1510 
Osmo Vatanen, tuomari  0400 311 148 
Anne Kokko, FST kilpailuvastaava 040 559 8469 
Kyösti Puustinen, FST kilpailuvastaava 040 779 8311 
 
Caddiemaster  0600 197 83 
 



 
 
 
 
PAIKALLISSÄÄNNÖT 
 
 
PAALUT 
Väylillä A 5 ja A 7 olevat mustat toiselta puolen valkoiset paalut ovat kiinteitä haittoja, joita ei 
saa poistaa. 
 
VÄYLÄN A 2 PUUISTUTUKSET 
Väylän A 2oikealle sivustalle istutettujen puiden ympärillä olevat kuorihakkeet ovat irrallisia 
luonnonhaittoja. Hakkeen alla oleva suojakangas on kentän oleellinen osa. 
 
VÄYLÄN A 5 WASTE BUNKER 
A 5- väylän vasemmalla sivulla oleva alue on joutomaata (waste area or waste bunker). Se ei 
ole hiekkaeste, vaan kuuluu pelialueeseen (trough the green). Pelaaja saa poistaa alueelta 
irrallisia luonnonhaittoja ja tähdätessään asettaa mailan lavan kevyesti maata vasten. 
 
MERKITYT TAI TUETUT KORISTEISTUTUKSET 
Koristeistutukset ovat pelialueella kunnostettavaa aluetta, josta pelaaminen on kielletty. 
 
PINTASALAOJAT 
Kentällä olevat sorastetut pintasalaojat ovat kunnostettavaa aluetta. 
 
MITTAMERKIT OVAT KIINTEITÄ HAITTOJA 
Pelialueella olevat kiinteät 100m, 150m ja 200m mittamerkit ovat kiinteitä haittoja. 
 
VIHERIÖN LÄHEISYYDESSÄ OLEVAT KIINTEÄT HAITAT 
Viheriöiden läheisyydessä olevista kiinteistä haitoista (kastelulaitteista) saa vapautuksen, kun 
haitta on enintään 2 mailanmittaa viheriön reunasta ja pallo enintään 2 mailanmitan päässä 
haitasta. 
 
PAIKALLISSÄÄNTÖ VÄYLILLE A 1, A 2, A 9, B 4, C 1 JA C 9 
Jos pelaaja ei tiedä, onko hänen pallonsa vastarannalla estealueella, hän voi pelata 
varapallon, joko paikasta, josta pelasi tai keltaisen tai punaisen estealueen mukaisesti. 
Jos pallo löytyy estealueelta, voi pelaaja jatkaa joko sillä tai yhden lyönnin rangaistuksella 
varapallolla. 


