
HARJATTULA GOLF & COUNTRY CLUB RY  

KILPAILUMÄÄRÄYKSET SEURAN MESTARUUSKILPAILUT 20.-21.8.2022  

1. Seuran mestaruuskilpailut 

Seuran mestaruuskilpailuihin voivat osallistua kaikki Harjattula Golf & Country Club ry:n jäsenet, 

joiden kotiseura on HGCC ry. 

Kilpailussa noudatetaan voimassa olevia Suomen Golfliiton kilpailujen kilpailumääräyksiä (Hard 

Card), Harjattula Golf & Country Club ry:n paikallissääntöjä (kilpailukortissa) sekä Golfin sääntöjä. 

Kilpailun tuomarina toimii Hannu-Pekka Ihatsu puh. 050 1375. 

2. Poikkeukset paikallissääntöihin 

Epänormaalit kenttäolosuhteet 

Kentän yleisellä pelialueella olevat sinisillä paaluilla tai valkoisella maalilla rajatut sekä 

kastelujärjestelmän remontista aiheutuneet jäljet, vauriot ja paljaat alueet (ilman merkintääkin) ovat 

kunnostettavaa aluetta. Kutsu tarvittaessa tuomari paikalle. 

Siirtosääntö 

Pelaajan pallon ollessa väyläkorkeuteen tai lyhyemmäksi leikatulla yleisellä pelialueella pois lukien 

viheriöt, voi pelaaja nostaa pallon, puhdistaa ja asettaa sen takaisin korkeintaan avatun tuloskortin (n. 

30 cm) päähän ilman rangaistusta. Pelaajan täytyy merkitä pallon paikka ennen sen nostamista 

(sääntö 14.1). 

 

3. Kilpailukortit ja lippukartta:  

Kilpailukortit noudetaan ennen kilpailua ja palautetaan allekirjoitettuina välittömästi 

kilpailukierroksen jälkeen Harjattula Golfin Caddiemasterille. Lippukartat molemmille päiville 

ilmoittautumisen yhteydessä caddiemasterilta. 

4. Sarjat 

Miehet: Tasoitukseton lyöntipeli, tii 63 (36 + 18 reikää). 

Seniorimiehet: M50 (vuonna 1972 ja aikaisemmin syntyneet). Tasoitukseton lyöntipeli, tii 58 (18 + 

18 reikää).  

Veteraanit: M65 (Vuonna 1957 ja aikaisemmin syntyneet). Tasoitukseton lyöntipeli, tii 49 (18 + 18 

reikää) 

Naiset: Tasoitukseton lyöntipeli, tii 51 (18 + 18 reikää). 

Seniorinaiset: N50 (vuonna 1972 ja aikaisemmin syntyneet). Tasoitukseton lyöntipeli, tii 49 (18 + 18 

reikää) 

Juniorit: (vuonna 2001 ja myöhemmin syntyneet). Pojat tii 58, tytöt tii 49 (18 + 18 reikää). Tytöt ja 

pojat pelaavat samassa sarjassa. 

Mestaruuskilpailuissa päätöspäivänä (sunnuntai) käytetään käännettyä paremmuusjärjestystä 

kaikissa sarjoissa. Muilla kierroksilla lähtöjärjestys arvotaan sarjoittain. Mestaruuskisojen sarjajakoa 



muutettiin vuonna 2014 niin, että miesten ja naisten yleisistä sarjoista poistettiin 

syntymäaikarajoitus. Tämän ansiosta esim. kilparyhmän juniorit tai vastaavasti seniorit voivat 

osallistua yleisiin Klubimestaruussarjoihin. 

5. Säävaraus 

Poikkeuksellisten sääolosuhteiden sattuessa klubimestaruudet voidaan ratkaista miehissä 36 reiän ja 

muissa sarjoissa 18 reiän tulosten perusteella. 

6. Poisjääminen kilpailusta 

Ilmoittautuminen on peruutettava kilpailua edeltävänä päivänä klo 18.00 mennessä. 

7. Lähdöstä myöhästyminen 

Mikäli pelaaja on valmiina pelaamaan enintään 5 minuuttia myöhästyneenä lähtöajastaan, on 

rangaistus myöhästymisestä: 

Lyöntipeli: Kaksi lyöntiä 

Mikäli pelaaja myöhästyy enemmän kuin 5 minuuttia, hänet suljetaan kilpailusta. 

8. Caddien käyttö 

Caddien käyttö on sallittu. (Huom. juniorisarjassa Caddien on oltava samanikäinen tai nuorempi, kuin 

kilpaileva pelaaja itse). 

9. Golfauton käyttö kilpailuissa 

Mestaruuskilpailuissa kaikkien pelaajien tulee kulkea jalkaisin, ellei lääkärintodistuksen perusteella 

ole lupaa käyttää golfautoa.  

10. Ratkaisut tasatuloksissa 

Mestaruus ratkaistaan välittömästi suoritettavalla Sudden Death -uusinnalla. Uusintaväylinä toimivat 

väylät järjestyksessä: 17 ja 18. 

11. Harjoittelu 

Lyöntipelissä on kilpailupäivänä harjoittelu ennen kilpailua kentällä kielletty. Kentällä harjoittelusta 

seuraa kilpailusta sulkeminen. 

12. Etäisyysmittarin käyttäminen 

Etäisyysmittarin käyttö on sallittu. 

13. Pelinopeus 

Kierroksen tavoiteaika on 4h 20 min. (kolmen hengen ryhmissä) 

14. Kilpailun päättyminen 

Kilpailu katsotaan päättyneeksi, kun kilpailun tulokset on julkaistu. 



15. Palkinnot ja palkintojenjako 

Mestaruuskilpailujen kunkin sarjan kolme (3) parasta palkitaan lahjakortein. Palkinnot jaetaan 

välittömästi kunkin sarjan tulosten selvittyä. Lisäksi molempina kilpailupäivinä palkitaan lahjakortein 

kolme parasta tasoituksellista lyöntipelitulosta, kaikki sarjat huomioiden. 

16. Ruokailut 

Mestaruuskilpailujen molempina päivinä tarjotaan kilpailijoille keittolounas. 

Menestystä kilpailuun! 

HGCC ry. kilpailutoimikunta 

Juha Saarinen  kilpailun johtaja 

Ville Lähde 

Hannu-Pekka Ihatsu tuomari 

 


