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Pelaaminen ja tasoitusrajat 

Viipurin Golfin golfkentille ovat tervetulleita pelaamaan kaikki jäsen- ja tasoituskortin omistavat 
pelaajat. Tasoitusrajat ovat:  
Henkilökohtainen tasoitus max. 54. Lomakaudella pelaajan tasoitus max. 36, kun lähtöaika on 
ennen klo 15:00. Lähtöryhmän yhteenlaskettu tasoitus max. 110 
Kahilanniemen pay & play päivinä lähtöryhmissä on oltava yksi green cardin haltija, muuten 
tasoitusrajaa ei ole. 
 

Kausipelioikeudet 

B- osakkeen pelioikeus nimetään yhdelle henkilölle koko pelikaudeksi. 
C-osake sisältää nimeämättömän pelioikeuden. C-osakkeen pelioikeutta voi käyttää enintään 
kaksi kertaa päivässä (kuuden tunnin välein), yksi henkilö kerrallaan. C-osakkeella voi olla vain 
yksi nimetty ”osakas”, joka voi käyttää pelioikeuden lunastaneen osakkaan etuja. Pelaajan, jolla 
ei ole nimettyä pelioikeutta, tulee todistaa pelioikeuden käyttöoikeus bägilätkää näyttämällä 
caddiemasterille. 
Osakkaan vieraana alennettua greenfeetä voi käyttää vain osakkaan ilmoituksella 
caddiemasterille. B- ja C-osakkeen pelioikeuden voi muuttaa nimeämättömäksi 20 pelikerran 
sarjakortiksi.  
Lisäksi Viipurin Golf Oy vuokraa pelioikeuksia sekä myy muita erikseen hinnoiteltuja sarja- ja 
kausikortteja, jotka eivät sisällä pelioikeuden lunastaneen osakkaan etuja eikä niitä voi muuttaa. 
 

Nuorison lisenssipelioikeudet 

Nuorison valmennuslisenssin lunastaneelle kuuluu pelioikeus Kahilanniemeen. 
Kilparyhmäläisten lisenssi sisältää pelioikeuden ESG-kentälle sekä Kahilanniemeen 
 

Pelioikeusmaksujen maksaminen 

Erääntynyt pelioikeusmaksu aiheuttaa pelioikeuden sulkemisen. Pelaajan on pyynnöstä 
esitettävä henkilöllisyytensä sekä annettu todiste pelioikeudestaan.  
 

Lähtöaikojen varaaminen 

Lähtöaikoja voi varata neljä viikkoa etukäteen. Henkilöllä/pelioikeudella voi olla varattuja 
lähtöaikoja kerralla enintään viisi. Pelioikeuden/sarjakortin käyttämisestä on aina ilmoitettava 
varausta tehtäessä. 
 

Lähtöaikojen muuttaminen ja peruuttaminen 

Peruutukset ja muutokset lähtöaikoihin on tehtävä viimeistään 1 tunti ennen peliaikaa. 
Lähtöaika on vahvistettava viimeistään 15 min ennen lähtöä, muutoin sen voidaan antaa pois.  
 

Kilpailuihin ja tapahtumiin ilmoittautuminen 

Kilpailujen ja tapahtumien osallistujat on vahvistettava kolme arkipäivää ennen ko. 
tapahtumaa. Kentällä järjestettävien kilpailujen ja tapahtumien osallistujilla on oltava tasoitus- 
ja jäsenkortti. 
 
 
 
 

 Pelaamisen aikainen kenttävalvonta 

Kenttävalvojien tehtävä on taata turvallinen ja ripeä pelaaminen. Kenttävalvojalla on oikeus 
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huomauttaa hitaasta pelaamisesta ja golfetiketin vastaisesta käytöksestä. Kenttävalvoja voi 
poistaa kentältä pelaajan/pelaajat, jotka eivät noudata annettuja ohjeita tai estävät sujuvan 
pelaamisen. 
 

Enimmäiskierrosaika 4 pelaajan ryhmälle 

4 tuntia 30 minuuttia, sisältää kahdeksan minuutin tauon.  
 

Kentänhoitohenkilöstö  

Kentänhoitohenkilöstöllä on ehdoton etuoikeus pelaajiin nähden ja heiltä on aina odotettava 
lyöntilupa vaaratilanteiden välttämiseksi. 
 

Luvatta pelaaminen 

Mikäli pelaaja tavataan kentältä pelaamasta eikä hän ole maksanut päätettyjä yhtiön maksuja, 
peritään häneltä kolminkertainen greenfee. 
 
 
VIIPURIN GOLF OY:N HALLITUS PIDÄTTÄÄ OIKEUDEN PELIOHJESÄÄNNÖN MUUTOKSIIN. 


