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KILPAILUMÄÄRÄYS 
 Kilpailun ajankohta: 

12. - 14.7.2013 (pe, la, su) 
 

Pelattavat kentät: 
Viipurin Golf, Koski Golf, Kymen Golf 

 
Ilmoittautuminen 
Kilpailuun ilmoittautumiset Koski Golfin caddiemasterille 020 7429 820. Osallistujat voivat esittää toiveen, 
miltä aloituskentältä haluavat aloittaa kisan (KG tai KosG) Kisaan otetaan mukaan 50 joukkuetta / aloituskenttä. 
ilmoittautumisjärjestyksessä (yht. 100 joukkuetta, 200 pelaajaa)   
 
Kilpailumaksu 
Tour maksu on 100€/pelaaja. Maksun on maksettava ennen Tourin ensimmäisen osakilpailun alkua  

Kuusankosken Golfkeskus Oy:n tilille FI19 2062 3800 0078 79. Eräpäivä 1.7.2013 (Viestikenttään Sanoma 
Lehtimedia ja pelaajien nimet, joiden maksun maksat). Tosite maksusuorituksesta on oltava mukana ja 
tarvittaessa esitettävä ennen ensimmäistä kilpailukierrosta. Mikäli kilpailumaksu on jäänyt maksamatta 
ennakkoon, maksu on suoritettava aloituskentän caddiemasterille ennen joukkueen lähtöä ensimmäiselle 
pelikierrokselle. Kilpailumaksu sisältää pelaamisen kaikilla kolmella kentällä. Ennakkoon maksettua 
kilpailumaksua ei palauteta, jos tieto joukkueen poisjäännistä on saapunut järjestäjille vasta ensimmäisen 
osakilpailun lähtöarvonnan suorittamisen jälkeen. 
 
Pelimuoto, kilpailu sarjat ja teet: 
 Kilpailun pelimuoto on Scramble 2 hengen joukkuein, 54 reiän tasoituksellinen lyöntipeli. 
 Kilpasarjoja on vain yksi, Lp Hcp 

Kilpailussa pelataan jokaisella kentällä 18r. Joukkueen tulos on 54 reiän tasoituksellinen 
yhteistulos. Joukkue muodostuu kahdesta pelaajasta. Joukkueen tasoitus muodostuu 25 % 
yhteenlasketusta pelitasoituksesta, kuitenkin niin, että joukkueen tasoitus ei voi olla suurempi 
kuin joukkueen jäsenen, paremman pelaajan slope tasoitus. Kilpailussa annettava max slope 
tasoitus on 36. Kaikki joukkueet osallistuvat 54r Lp Scr tuloksiin.   

 
Pelattavat tee: Miehet keltaiselta, naiset punaiselta 
 
Lähtöajat:   

• Perjantaina 12.7. KG ja KosG kentällä yhteislähtö klo 14:00, kilpailu-info klo 13:30.   

• Lauantaina 13.7. VG ja KG kentällä yhteislähtö klo 9:00, kilpailu-info klo 8:30. 

• Sunnuntaina 14.7. KosG ja VG kentällä yhteislähtö klo 9:00, kilpailu-info klo 8:30.  
 
Jokainen joukkue on velvollinen tarkistamaan aloituslyönti tiiauspaikat päiväkohtaisesti pelattavan kentän 
osalta. Järjestäjillä on oikeus muuttaa joukkueelle arvottua ja ennalta ilmoitettua aloitusväylää mahdollisten 
poisjääntien vuoksi. Pelijärjestys: KG, VG, KosG ja KosG, KG, VG 

 
 
Scramblen pelaaminen: 

Joukkueessa molemmat pelaajat lyövät avauksensa tiiltä. Avauksien jälkeen joukkue valitsee 
pallon, joka jatkolyöntiä ajatellen on parhaassa paikassa. Pallon paikka merkitään. Se pelaaja, 
jonka pallo on valittu, lyö jatkolyönnin ensin. Sen jälkeen kilpakumppani asettaa pallonsa 
mahdollisimman lähelle merkittyä paikkaa, enintään 15 cm, etäisyydelle, ei kuitenkaan 
lähemmäksi lippua, ja suorittaa lyöntinsä. Peli jatkuu samalla tavalla, mutta viheriöllä pallot 
asetetaan edellisen lyönnin paikkaan. Esteessä (bunkkeri) lyönnin jälkeen asema palautetaan 
samaksi kuin valitun pallon asema oli ennen lyöntiä ja kilpakumppanin pallo asetetaan enintään 
15 cm etäisyydelle. Mikäli joukkue jatkaa vesiesteestä, lyönnin jälkeen asema palautetaan 
samaksi kuin valitun pallon asema oli ennen lyöntiä ja kilpakumppanin pallo asetetaan enintään 
15 cm etäisyydelle  
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Myöhästyminen  
Jos joukkue (molemmat pelaajat) on valmiina pelaamaan korkeintaan viisi minuuttia myöhässä annetusta 
lähtöajasta, on rangaistus myöhästymisestä kaksi lyöntiä. Jos joukkue myöhästyy enemmän kuin viisi 
minuuttia, on rangaistuksena kilpailusta sulkeminen. 
 
Noudatettavat säännöt ja kilpailuun osallistuminen 
Kilpailussa noudatetaan Suomen Golfliiton sääntöjä sekä pelattavalla kentällä voimassa olevia 
paikallissääntöjä. Huom. paikallissäännöissä on pelaamiseen vaikuttavia kenttäkohtaisia eroja.  
Kilpailuun voivat osallistua pelaajat, joilla on voimassaolevat jäsen- ja tasoituskortti sekä EGA pelitasoitus. 
Sarjan voittajajoukkueen jäsenellä on henkilökohtaisesti maksuton osanotto-oikeus seuraavaan 
Sanomalehtimedia Golf Tour kilpailuun.  
 
Etäisyysmittarit ja elektroniset laitteet 
Etäisyysmittarin käyttö kilpailussa on sallittu. Tällaiseksi laitteeksi luetaan optisten ja lasermittareiden lisäksi 
myös satelliittipaikannusjärjestelmää käyttävät laitteet kuten GPS- paikantimet, rannetietokoneet ja ns. 
älypuhelimet. Monitoimilaitteessa saa käyttää ominaisuutta, joka mittaa vain etäisyyksiä kentällä. Matkapuhelin 
on pidettävä vähintään äänettömällä ja sillä soittaminen, puheluun vastaaminen, tekstiviestienlähettäminen / 
vastaanottaminen, musiikin kuuntelu yms. on kielletty. Puhelinta saa käyttää vain hätätapauksissa 
sairastapauksissa / kilpailunjohtajan / tuomarin / kenttävalvojan / kapteenin kutsumiseksi paikalle. 
 
Menettelytavat 
Jos kilpailija/joukkue on epätietoinen säännöistä, oikeuksistaan tai menettelytavoista, tulee joukkueen pelata 
reikä säännön 3-3 mukaisesti kahdella pallolla. Tuloskorttiin on merkittävä molempien pallojen tulos ja ennen 
tuloskortin allekirjoitusta/palauttamista otettava yhteys pelattavan kentän kilpailunjohtajaan tai tuomariin 
lopullisen tuloksen ratkaisemiseksi. Mikäli kilpailu joudutaan keskeyttämään mahdollisen ukkosen vuoksi pitää 
peli keskeyttää heti. Pallon paikka merkitään. Peliä saa jatkaa vasta erikseen annetulla luvalla. Rangaistus 
paikallissäännön rikkomisesta: pelistä sulkeminen koko joukkueelta 
 
Palaaminen tai harjoittelu kilpailukentillä 
Kilpailuun osallistuva pelaaja ei saa kilpailupäivänä ennen kilpailua pelata tai harjoitella kilpailukentällä. 
Kilpailija ei saa myöskään pelikierrosten välillä pelata tai harjoitella näillä kentillä. Harjoittelu viimeksi pelatulla 
viheriöllä tai sen läheisyydessä on kielletty, pallon vierittäminen viimeksi pelatun reiän viheriöllä on kielletty. 
 
Tuloskortit 
Joukkue vastaa itse kilpailukortissa olevan tasoituksen oikeellisuudesta. Tuloskortit tulee palauttaa merkitsijän 
ja toisen joukkueen jäsenen allekirjoituksin varustettuna kentän caddiemasterin toimistoon viipymättä pelatun 
kierroksen jälkeen. Tulosten valmistumisen jälkeen jätetyt myöhästyneet tuloskortit hylätään. 
 
Hidas pelaaminen 
Kilpailijan tulee pelata viivyttelemättä. Kilpailun johtaja ja kenttävalvoja seuraavat pelin kulkua ja puuttuvat 
tarvittaessa hitaaseen pelaamiseen. Mikäli kilpailunjohtaja/valvoja toteaa ryhmän hidastelevan ilman 
perusteltua syytä, pelaajat joutuvat erikseen ilmoitettavaan aikatarkkailuun. Mikäli lyöntivuorossa oleva pelaaja 
käyttää lyöntiinsä tämän jälkeen aikaa enemmän kuin 40 sekuntia, saa pelaaja/joukkue rangaistuksen säännön 
6-7(tarpeeton viivyttely) mukaisesti: Ensimmäinen rikkomus: Yksi lyönti. Toinen rikkomus: Kaksi lyöntiä. 
Useampi rikkomus: Pelistä sulkeminen. Kilpailunjohtajan harkinnan mukaan rangaistus tarpeettomasta 
viivyttelystä voidaan antaa myös koko ryhmälle.   
 
Poisjäännit kesken Tourin 
Mikäli joukkue jää pois joltakin pelikierrokselta, kesken Touri’n, tulee joukkueesta ottaa yhteyttä ennen 
seuraavan kierroksen alkua hyvissä ajoin pelattavan kentän caddiemasterin toimistoon. Mikäli joukkue jättää 
ennakkoon ilmoittamatta poisjäännistään, voi järjestelytoimikunta rajoittaa joukkueen osallistumista Sanoma 
Lehtimedia Golf Tourin myöhempiin kilpailuihin. Kesken jätetyssä kilpailussa kilpailumaksua ei palauteta 
miltään osin. 
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Golfautot ja moottoroidut rattaat 
Golfauton ja vastaavien käyttö kilpailuissa on kielletty. Golfautoa saa käyttää toimikunnan tai kilpailunjohtajan 
luvalla lääketieteellisin perustein. Yksinomaan mailojen kuljettamiseen tarkoitetun moottoroidun kärryn 
käyttäminen on sallittu. 
 
Mailapojan (caddie) käyttö 
Pelaajalla voi olla kilpailussa yksi caddie, vain mikäli kilpailuryhmän muut pelaajat siihen suostuvat. 
 
Ratkaisut tasatulostilanteessa 
Molemmissa sarjoissa tasatulostilanteessa voittaa joukkue, jolla on alhaisempi pelitasoitus. Jos se on 
useammalla joukkueella sama, ratkaisee paremmuuden arpa. Arvonnat suorittaa viimeksi pelatun kentän 
kilpailunjohtaja. Lähimmäs lippua kilpailussa tasatulokset arvotaan kaikkien kolmen kentän kilpailunjohtajien 
yhteisesti sopimalla tavalla.. 
 
Palkinnot 
Palkitaan kokonaiskisan viisi (5) parasta (Lp Hcp 54r) yhteistulosta. Lp Scr 54r tuloksista palkitaan kolme (3) 
parasta kokokisan brutto tulosta. Huom. Jos palkittava joukkue sijoittuu palkinnoille Hcp ja Scr tuloksissa niin, 
joukkue palkitaan tuloslistan sijoituksen mukaisesti, eli joukkue palkitaan paremmin sijoittuneella listalla, 
kuitenkin niin että palkinnoissa pääsarjana on Lp Hcp 54r.  
Palkittava joukkue voi saada vain yhden palkinnon, joko Hcp tai Scr. Ei koske erikoiskilpailuita. 
Erikoiskilpailussa (lähimmäksi lippua jokaisella par 3 väylällä) palkinnot jaetaan kaikkien tourin tulosten 
valmistuttua. Ne luovutetaan voittajille viimeisen osakilpailun jälkeen pidetyssä palkintojenjaossa tai lähetetään 
voittajille jälkikäteen erikseen sovittavalla tavalla. Pelattavalla kentällä voi olla muitakin erikoiskilpailuita, joista 
tiedotetaan päivän kilpailu infossa. Kaikille pelaajille jaetaan Viking Line lahjakortti. 
 
Hcp sarjoissa palkittujen joukkueiden tulee olla palkintojenjaossa edustettuna vastaanottamassa palkintoa. 
Palkinnot luovutetaan sellaisena kuin ne palkintojen jakohetkellä ovat. Palkittujen joukkueiden 
vastaanottamatta jääneitä palkintoja ei lähetetä palkituille, vaan jokaisen palkitun on itse huolehdittava niiden 
noutamisesta palkinnot jakaneen seuran toimistosta. Jälkikäteen luovutetuista palkinnoista, niiden määrästä, 
laadusta ja mahdollisista joukkuepalkintojen jakosuhteesta vastaa palkitut itse.  
 
Kilpailuorganisaatio 
Sanoma Lehtimedia Golf Tour 2013 järjestelyistä vastaa seurojen valitsemat henkilöt. Jokaisella pelattavalla 
kentällä kilpailun aikana vastuullisena toimii kunkin seuran oma kilpailuorganisaatio, johon kuuluu 
kilpailunjohtaja, mahdollisesti tuomari, caddiemasteri sekä tarvittavan määrän avustavaa henkilökuntaa. 
Kilpailu muodostetaan GolfBox ohjelmaan jossa Koski Golf suorittaa ensimmäisen pelipäivän arvonnan.  
KosG vastaa kilpailun lopullisten tuloksien oikeellisuudesta ja julkaisusta. Kukin seura vastaa tulosten 
tiedottamisesta omilla nettisivuillaan. 
 
Sanoma Lehtimedia Golf Tour 2013 järjestelytoimikunta 
Jouni Nykänen Tour johtaja  040 5454 674, jäsenet: Kari Henttu, Juha Haikala 
 
Kenttien yhteystiedot: 
 
Kenttä/seura Kilpailun johtaja/ 

yhteyshenkilö 
puh  Caddiemasteri 

 
Kymen Golf (KG) Heikki Illiminsky 044 232 3324 www.kymengolf.fi    05 210 3700 
 Markku Mankki 040 546 2176   
Koski Golf (KosG) Kari Henttu 040 543 2589 www.koskigolf.fi 0207 429 820 
 Pekka Salovaara 044 506 0309   
Viipuri Golf (VG) Juha Haikala 040 730 3794 www.viipuringolf.fi 05 544 3000 
 Matti Nenonen 0400 383 880 

 
  

     
 


