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Yleistä 
Kilpailuissa noudatetaan Suomen Golfliiton sääntöjä, määräyksiä ja suosituksia. 

Kilpailun tuomari 
Kilpailun tuomari ja hänen puhelinnumeronsa ilmoitetaan kilpailuinfossa tai klubin ilmoitustaululla. 

Kilpailuoikeus 
Avoimiin kilpailuihin on osallistumisoikeus kaikilla Suomen Golfliiton jäsenseuran jäsenillä, jotka 

ovat maksaneet kuluvan kauden jäsenmaksun.  

Seuran mestaruuskilpailuihin osallistumisoikeus on Ylä-Savon Golfseuran jäsenillä, jotka ovat 

maksaneet jäsenmaksun kesäkuun 30. päivään mennessä, kyseistä pelikautta. 

Kilpailumaksut 2022 
Ylä-Savon Golfseura ry:n jäsen kausipelioikeudella: 

● viikkokisa 9 reikää: 5 Eur 

● avoin kisa 18 reikää: 15 Eur 

Joukkuekilpailut: 

● 2 henkilöä 25 Eur yhteensä 

Vieraspelaajat ja Ylä-Savon Golfseuran pelaajat ilman kausipelioikeutta: 

● viikkokisa 9 reikää: 20 Eur (sis. greenfee ja kilpailumaksun) 

● avoin kisa 18 reikää: 40 Eur (sis. greenfee ja kilpailumaksun) 

Ennen kilpailua 

Kilpailuihin osallistuminen  
Kilpailija voi osallistua yhdellä kilpailukierroksella vain yhteen kilpailuun kerrallaan. 

Osallistumisoikeus kilpailuun kerrotaan kilpailukutsussa. 

Kilpailuun ilmoittautuminen, kilpailusarjat ja ammattilaiset 
Jäsenet ilmoittautuvat omilla tunnuksilla osoitteessa www.ysg.fi: Kilpailut — ilmoittautuminen. 

Ilmoittautua voi myös: 

● sähköpostilla: office@ysg.fi,  

● puhelimella: 044 7091 200 tai  

● Ahmon golfklubilla ilmoittautumislomakkeelle tai caddiemasterille. 

Seuran järjestämien kilpailujen ilmoittautumisaika päättyy päivää ennen kilpailua kello 16 tai 

kilpailukutsussa ilmoitettavana ajankohtana. Jälki-ilmoittautuminen hyväksytään kilpailunjohtajan 

luvalla poisjääneiden tilalle, jos on vajaita ryhmiä. 

Ilmoittautuessa voi jättää toiveen aikaisesta tai myöhäisestä lähtöajasta. 
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Kilpailusarjat ilmenevät kilpailukutsusta. PGA-ammattilaiset saavat osallistua kilpailuihin, paitsi 

pelaaja statuksen omaavat. 

Viikkokilpailuihin ilmoittaudutaan aikavarauksen yhteydessä maksamalla kilpailumaksu caddie 

masterille. Kilpailua koskevat tarkat ohjeet julkaistaan internet-sivulla kilpailukalenterissa. 

Lähtöajat ja -luettelo 
Lähtöajat ovat avoimissa kilpailuissa yleensä klo 10.00 alkaen 10 minuutin välein tai yhteislähtönä 

arvotuissa kolmen tai neljän pelaajan ryhmissä. Kilpailukutsussa on maininta mahdollisesta 

poikkeavasta lähtöajasta. 

Lähtöryhmiä ei voi valita. Kilpailuaikaa aikaisempia tai myöhäisempiä lähtöjä ei sallita.  

Lähtöluettelo julkaistaan edellisenä päivänä klo 18 www.ysg.fi sivuilla kohdassa Kilpailut - Kalenteri 

ja tekstiviestinä osallistujien puhelimeen. 

Korkein käytettävä tasoitus 
Korkein kilpailussa käytettävä tasoitus on 36, ellei kilpailukutsussa ole muuta mainittu. 

Peruutus 
Jos peruminen tapahtuu ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen, tulee perumisesta ilmoittaa joko 

caddiemasterille, kilpailun johtajalle tai kilpailutoimikunnan jäsenelle.  

Ilmoittautumisajan jälkeen ilman syytä tapahtuneesta peruutuksesta voidaan periä kilpailumaksu.  

Sarja peruuntuu, jos osallistujamäärä on vähemmän kuin viisi. Peruutettuun sarjaan ilmoittautunut 

kilpailija voi osallistua kilpailunjohtajan hyväksymään toiseen sarjaan tai halutessaan luopua koko 

kilpailusta ilman rangaistusta. 

Harjoittelu kilpailupäivänä 

● Lyöntipelissä pelaaja ei saa kilpailupäivänä harjoitella kentällä ennen kilpailua. 

● Reikäpelissä pelaaja saa harjoitella kilpailukentällä ennen kilpailukierrosta. 

Kilpailun aikana 

Tavoiteaika ja hidas pelaaminen 
Tavoiteaika kilpailukierrokselle on kolmen ja neljän pelaajan ryhmälle 4 tuntia. Jos ryhmä jää 

aikataulusta omasta syystään, voi tuomari tai kilpailun johtaja määrätä ryhmän aikatarkkailuun. 

Mikäli pelaaja käyttää tämän jälkeen aikaa enemmän kuin 40 sekuntia, kun on hänen vuoronsa 

pelata palloa, saa pelaaja rangaistuksen säännön 5.6a (Kohtuuton viivyttely) mukaisesti:  

● ensimmäisestä rikkeestä yhden lyönnin rangaistus 

● toisesta rikkeestä, yleinen rangaistus (kaksi lyöntiä) 

● kolmannesta rikkeestä, tuloksen hylkääminen.  

Jos pelaaja viivyttelee kohtuuttomasti kahden reiän välillä, rangaistus kirjataan seuraavalle reiälle. 

http://www.ysg.fi/
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Pistebogeyssa sääntö 21.1c (1) ja 21.1c (2).  

● ensimmäisestä rikkeestä vähennetään yksi piste 

● toisesta rikkeestä kaksi pistettä pelaajan kierroksen kokonaispistemäärästä 

● kolmannesta rikkeestä pelaajan tulos hylätään. 

Tauko 9. ja 10. reiän välillä 
18 r kilpailuissa on sallittua pitää 10 min tauko reikien 9. ja 10. välillä, mikäli se aikataulun puolesta 

on mahdollista.  

Jos ryhmä on jäänyt jälkeen aikataulusta tai edellä pelaavista, ei taukoa saa pitää. 

Kulkuneuvot 
Kulkuneuvon käyttö kierroksen aikana edellyttää lupaa kilpailunjohtajalta. 

Päihteiden käyttö 
Tupakointi on kielletty viheriöillä. Muulla kenttäalueella tupakointi ei saa hidastaa peliä eikä häiritä 

kanssapelaajia. Kilpailussa päihtyneenä pelaaminen on kielletty.  

Välitön rangaistus säännön rikkomisesta on pelistä sulkeminen. Lisäksi johtokunta voi langettaa 

erillisen päätöksen mukaisesti sääntöjen rikkojalle kilpailukieltoa. 

Kilpailun keskeyttäminen ja jatkaminen 
Mikäli kilpailu keskeytetään ukkosen vuoksi, ilmoitetaan siitä äänimerkillä. 

Yksi pitkä äänimerkki: Peli on keskeytettävä välittömästi. Pelaajan on merkittävä pallonsa ja 

hakeuduttava ensisijaisesti klubille, hätätilanteessa latoon.  

Kolme lyhyttä äänimerkkiä: Väylän voi pelata loppuun, jonka jälkeen pelaajan on hakeuduttava 

ensisijaisesti klubille, hätätilanteessa latoon. 

Pelin jatkumisesta ilmoitetaan kahdella pitkällä äänimerkillä. 

Kilpailun jälkeen 

Ratkaisut tasatulostilanteissa  
Reikäpeli: Peliä on jatkettava välittömästi reikä reiältä, kunnes toinen pelaajista voittaa reiän ja peli 

päättyy. 

Lyöntipeli: Tasoituksellisissa kilpailuissa (hcp) tasatulosten välillä voittaa se, jolla on pienempi 

tasoitus. Jos tasoitus on yhtä suuri, ratkaisee arpa. 

Tasoituksettomissa kilpailuissa (scr) ratkaisut tehdään matemaattisella menetelmällä. 

Mestaruuskilpailuissa tasatuloksen sattuessa kilpailun voittaja ratkaistaan 

äkkikuolemaperiaatteella. 
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Palkintojen jako ja arvonnat 
Yleisten sarjojen voittajat palkitaan aina. 

● sarjan paras, jos osallistujamäärä 1–5,  

● kaksi parasta, jos osallistujamäärä on 6–12 ja  

● kolme parasta, jos yli 13 osallistujaa.  

Kilpailija voi saada palkinnon vain yhdessä sarjassa. 

Joissain kilpailuissa arvotaan lisäksi palkinto kaikkien palkintojenjakotilaisuudessa läsnä olevien 

palkinnotta jääneiden kesken. 

Tulosten julkaiseminen 
Kilpailutulokset julkaistaan golfklubin ilmoitustauluilla sekä www.ysg.fi sivuilla kilpailun päätyttyä. 

Muuta 

Tasoituksellinen reikäpeli 
Suuremmalla tasoituksella pelaava saa kilpailijoiden tasoitusten eron verran lyöntejä hyväkseen eli 

suuremmasta tasoituksesta vähennetään pienempi. Tasoituksia verrattaessa käytetään slope-

tasoituksia. Ammattilaiset käyttävät tasoitusta 0. 

Saadut tasoituslyönnit käytetään tuloskortin hcp-sarakkeen mukaisessa järjestyksessä. Esim. viisi 

lyöntiä saava pelaaja saa tasoituslyönnin niillä viidellä reiällä, joiden hcp on 1–5. 

Henkilötietojen käsittely kilpailuissa 
Ylä-Savon Golfseura käyttää kilpailijan henkilötietoja (Nimi, kotiseura sekä tasoitus) kilpailuun 

rekisteröinnissä, lähtölistassa, tulosten kirjaamisessa tuloslistassa. Kilpailija voi myös olla näkyvillä 

kilpailusta otetuissa valokuvissa Some- ja www.ysg.fi-julkaisuissa.  

Tietoja saatetaan luovuttaa Suomen Golfliitolle, NexGolfille, FaceBookin, Instagramiin ja pelaajan 

kotiseuralle.  

Lisäksi noudatamme YSG:n tietosuojaselosteen mukaisia käytäntöjä. Seloste luettavissa: 

http://www.ysg.fi/ysgn-tietosuojaseloste/ 

 

Kilpailutoimikunta 

http://www.ysg.fi/
http://www.ysg.fi/ysgn-tietosuojaseloste/

