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Yleiset kilpailumääräykset
Osallistumisoikeus

Osallistumisoikeus määritellään kilpailukutsussa. Kytäjä Golfin mestaruuskilpailuihin ja muihin vain
jäsenille tarkoitettuihin kilpailuihin voi osallistua vain ne pelaajat, joilla on voimassa oleva Kytäjä Golf ry:n
jäsenyys.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen kilpailuihin alkaa noin kaksi viikkoa ennen kilpailua. Ilmoittautumisen päättymisaika
ilmoitetaan kilpailukutsussa. Kilpailuun ilmoittaudutaan pääsääntöisesti Golfboxin kautta omilla
tunnuksilla (jäsenet/pelioikeutetut/osakkaat). Tarvittaessa ilmoittautua voi myös caddiemasterille.
Pelaaja on itse vastuussa ilmoittautumisen oikeellisuudesta ja saapumisesta kilpailun järjestäjälle.
Väliaikalähtöinä pelattaviin kilpailuihin pelaaja voi ilmoittautuessaan toivoa aikaista tai myöhäistä lähtöä.

Kilpailumaksu

Kilpailumaksu ilmoitetaan kilpailukutsussa. Seuran lyöntipelimestaruuskilpailuissa ei peritä erillistä
kilpailumaksua. Pelioikeudettomat kilpailijat maksavat kilpailumaksun lisäksi green feen: aikuiset
50€/kierros tai juniorit 25 €/kierros. Joukkuekilpailuissa (Avauskilpailu, Päätöskilpailu, Margareta ja 2
Giniä) green feen on puolet edellisestä (25€/12,50€). Green fee osuuden voi maksaa myös
pelioikeuslipulla.

Osallistumisen 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. Maksusta voi saada vapautuksen esim. sairastumisen tms.
hyväksyttävän syyn vuoksi, mikäli ilmoittaa poisjäännistään mahdollisimman hyvissä ajoin.

Jälki-ilmoittautuminen

Jälki-ilmoittautuneet sijoitetaan ilmoittautumisjärjestyksessä jonotuslistalle ja heidät otetaan mukaan
kilpailuun mahdollisuuksien mukaan. Jonolistalle ilmoittaudutaan suoraan caddiemasterille.

Lähtöjärjestys

Lähtöjärjestys julkaistaan mahdollisimman pian ilmoittautumisajan päätyttyä. Lähtöajat lähetetään
pelaajille sähköpostitse Golfboxin kautta, jos pelaajan omat asetukset golfboxissa sen sallivat.

Tasoitukset

Kilpailija vastaa tasoituksensa oikeellisuudesta. Korkein sallittu pelitasoitus kilpailuissa on 36, ellei
kilpailukutsussa toisin mainita.



Tasoituksen määräytyminen Scramble-joukkuekilpailuissa

Joukkueen tasoituksessa huomioidaan pelaajien pelitasoituksesta paremmuusjärjestyksessä:
- 4 pelaajaa: 0,20, 0,15, 010 ja 0,05
- 3 pelaajaa: 0,30, 0,20 ja 0,10
- 2 pelaajaa; 0,40 ja 0,20

Esim., 4 pelaajaa, pelitasoitukset 5, 10, 20 ja 25:
Joukkuetasoitus on 0,2 x 5 + 0,15 x 10 + 0,1 x 20 + 0,05 x 25 = 6,75. Tasoitus=> 7 lyöntiä

Käytettävät tiiauspaikat

Ellei toisin ilmoiteta, kilpailuissa miehet käyttävät 55 tiipaikkoja ja naiset 48/49 tiipaikkoja. Poikajuniorit,
jotka eivät vielä ole täyttäneet 13 vuotta ja miesseniorit, jotka ovat täyttäneet 75 vuotta, voivat em. kisoissa
valita pelaavatko kilpailun 55 vai 48/49 tiipaikoilta.

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.

Golfauton käyttö

Golfauton käyttö on sallittu kaikissa kilpailuissa pl. mestaruuskilpailut. Mestaruuskilpailuissa kuitenkin
sarjoissa N65, M65 ja M75 auton käyttö on sallittu. Muissa sarjoissa auton käyttöön vaaditaan lääkärin
todistus. Reikäpelissä autoa käyttävän pelaajan tulee tarjota vastustajalle mahdollisuus jakaa auto.

Tasatulosten ratkaiseminen

Mikäli kilpailukutsussa tai kilpailumääräyksessä ei toisin mainita, tasoituksellisissa kilpailuissa
tasatuloksessa on parempi pelaaja tai joukkue, jonka tarkka tasoitus tai yhteenlaskettu tarkka tasoitus on
alempi. Mikäli myös se on tasan, paremmuus ratkaistaan ns. matemaattisella menetelmällä.
Tasoituksettomassa kilpailussa ratkaistaan tasatulokset matemaattisella menetelmällä: tuloskortin
mukaiset viimeiset 72, 54, 36, 18, 9, 6, 3 ja 1 reikää. Mikäli matemaattinen menetelmä ei saa ratkaisua
aikaan, ratkaistaan tasatilanne arvalla.
Mestaruuskilpailuissa ratkaistaan voittaja jatkorei’illä ns. ”sudden death” -menetelmällä.


