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Tervetuloa kilpailemaan Imatran Golfiin! 

Kilpailuohjeen tarkoitus on opastaa pelaajia kilpailuihin liittyvissä yksityiskoh-
dissa, sujuvoittaa kilpailujen järjestelyjä ja mahdollistaa siten pelaajille miellyt-
tävä kilpailukokemus. 

Osallistumisoikeus 

Avoimiin kilpailuihin voivat osallistua kaikki Suomen Golfliiton jäsenseurojen jä-
senet. Seuran mestaruuskilpailuihin voivat osallistua kaikki Imatran Golf ry:n 
jäsenet. 

Ilmoittautuminen 

Ilmoittautuminen kilpailuun alkaa viimeistään kaksi viikkoa ennen kilpailua ja 
päättyy kilpailua edeltävänä torstaina klo 18 ellei kilpailukutsussa toisin mainita. 

Ilmoittautua voi: 

– www.nexgolf.fi kautta (ensisijainen toive) 
– Puhelimitse caddiemasterille 020 743 9350 
– sähköpostilla  cm@imatrangolf.fi  

Ilmoittautumisesta tulee käydä ilmi  

- pelaajan nimi, tasoitus, kotiseura, kotiseuran jäsennumero 
- sarja, johon osallistuu, pelattava tii  

 
Pelaaja on itse vastuussa ilmoittautumisen oikeellisuudesta ja saapumisesta 
kilpailun järjestäjälle. Kilpailutoimikunta voi hylätä puutteellisilla tiedoilla varus-
tetun ilmoittautumisen. Kilpailuiden lähtöajat arvotaan. Kilpailun toimitsijoiden 
startti tii on 1 tai 10. Kilpailun sponsorit voivat halunsa mukaan räätälöidä peli-
ryhmänsä. Väliaikalähtökilpailuissa pelaaja voi ilmoittautuessaan toivoa ai-
kaista tai myöhäistä lähtöä mikäli se on ko. kilpailussa sallittua, mitään muita 
toiveita ei oteta huomioon. 
 
Kilpailuun voidaan ottaa pelaajia enintään: 
– Yhteislähtö 4 hengen ryhmät 128 hlö 
– Väliaikalähdöt 120 hlö  

 

mailto:cm@imatrangolf.fi
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Jälki-ilmoittautuminen ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen + 10 € kilpailu-
maksuun. 

Ilmoittautumisen peruuttaminen lähtölistojen julkaisun jälkeen sallittu terveydel-
lisestä tai muuta painavasta syystä, muutoin kilpailumaksu veloitetaan. 

Kilpailujen säännöt 

Kilpailussa noudatetaan Suomen golfliiton julkaisemia sääntöjä soveltamisoh-
jeineen sekä Imatran Golfin paikallissääntöjä. 

Joukkuekilpailut (Scramble) 

Joukkueen jäsenten slope-tasoitukset lasketaan yhteen joukkueen tasoi-
tukseksi, jonka jälkeen lopullinen tasoitus määräytyy kilpailun tasoituskertoimen 
mukaisesti. Joukkueen tasoitus ei voi kuitenkaan olla suurempi kuin pienem-
mällä tasoituksella pelaavan slope-tasoitus.  

Kilpailumaksu 

Kilpailumaksun suuruus on ilmoitettu kilpailukutsussa ja se on maksettava en-
nen kilpailua. Joukkuekilpailuissa toivotaan yhden henkilön maksavan koko ryh-
män osallistumisen, tuloskortti luovutetaan, kun koko ryhmä on maksettu. 

Pelattava tii 

Kilpailussa pelataan aina kilpailumääräysten mukaisilta tiipaikoilta. 

65-69-vuotiaat voivat halutessaan pelata siniseltä tiiltä, 70-vuotiaasta alkaen 
voivat halutessaan pelata punaiselta tiiltä. Riittää että henkilö täyttää kyseisen 
vuoden aikana ko. iän. 

Lähtö 

Pelaajan on huolehdittava, että hän on ajoissa lähtöpaikalla. Hyvä golfetiketti 
edellyttää, että palaaja on lyöntipaikalla ainakin viisi minuuttia ennen lähtöai-
kaansa. 

Liikkuminen kilpailussa 

Kilpailuissa liikutaan jalan, sähköavusteiset golf kärryt ovat sallittuja. 
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Golfauton käyttö kilpailussa on mahdollista lääkärin todistuksella pysyvästä tai 
väliaikaisesta haitasta johtuen, joka estää golfin pelaamisen kävellen. Yli 70-
vuotias pelaaja saa käyttää golfautoa kilpailussa ilman lääkärintodistusta. 

Hidas peli 

Pelaajien tulee huolehtia ripeästä pelaamisesta myös kilpailuissa, tavoiteaika 
kilpailukierrokselle on 4,5 tuntia.  

Kilpailun keskeyttäminen 

Ukonilman tai muun vaaran uhatessa kilpailunjohtaja/toimikunta voi päättää kil-
pailun keskeyttämisestä. Siitä annetaan äänimerkki klubitalolla soitettavalla su-
mutorvella (yksi pitkä vihellys), jonka kuullessaan pelaajan on keskeytettävä 
pelaaminen välittömästi. Pelaamista voi jatkaa vasta kun siihen annetaan lupa. 
Jos kilpailu on keskeytetty eikä kilpailua voida pelata samana päivänä loppuun 
tulokset mitätöidään. 

Kilpailun peruuttaminen 

Kilpailu voidaan peruuttaa, mikäli kilpailuun on määräaikaan mennessä ilmoit-
tautunut poikkeuksellisen vähän pelaajia.  

Mikäli kilpailukierros keskeytetään kilpailunjohtajan/toimikunnan päätöksellä 
eikä sitä voida pelata loppuun samana päivänä, koko kierros mitätöidään.  

Keskeytetty kilpailu pyritään ensisijaisesti pelaamaan loppuun samana päi-
vänä, mikäli tämä ei ole mahdollista kilpailu voidaan siirtää pelattavaksi muuna 
ajankohtana tai peruuttaa kokonaan toimikunnan päätöksellä. 

Tasatuloksen ratkaiseminen 

Tasoituksettoman kilpailun tasatulokset ratkaistaan ns. matemaattisella mene-
telmällä. Ts. tuloskortin mukaiset viimeiset 9, 6, 3 ja 1 reikää. Mikäli matemaat-
tinen menetelmä ei saa ratkaisua aikaan, ratkaistaan tasatilanne arvalla. 

Seuran SCR-mestaruudet ratkaistaan uusintarei´illä äkkikuolema menetelmällä 
kilpailun tulosten selvittyä, pelaajilla on oikeus vähintään 15 minuutin valmis-
tautumistauon. Uusintareiät ovat 10, 16, 17, 18 joita pelataan niin kauan, kun-
nes voittaja on selvillä. 

Reikäpelissä tasatilanteet ratkaistaan jatkamalla peliä välittömästi reikä reiältä 
alkaen aloitusreiältä, kunnes toinen pelaajista voittaa reiän. Tasoituksellisissa 
reikäpeleissä tasoituslyöntejä annetaan samalla tavalla kuin täydellä kierrok-
sella. 
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Tasoituksellisissa kilpailussa tasatilanteissa voittaa pienin tasoitus, matemaat-
tinen ratkaisu ts. tuloskortin mukaiset viimeiset 9, 6, 3 ja 1 reikää ja lopuksi arpa. 

Kilpailun päättyminen 

Kilpailu katsotaan päättyneeksi, kun palkintojen jaosta on kulunut 10 minuuttia. 

Paikallissäännöt 

Löytyvät Imatran Golfin nettisivuilta. 

Kilpailuohjeen päivittäminen 

Kilpailuohjeen päivittämisestä vastaa Tasoitus- ja Kilpailutoimikunnan puheen-
johtaja, kilpailuohjeen hyväksyy seuran hallitus. 

 

 

 

 

 

 

 

 


