KILPAILUMÄÄRÄYKSET - 2018 SM-joukkuekilpailu, Mid naiset
Ajankohta
Kenttä / Seura
Osoite
Puhelin ja sähköposti
Lähtöajat

1.-2.9.2018
Espoo Ringside Golf
Nurmikartanontie 5, 02920 Espoo
010 501 3100, caddie@ringsidegolf.fi
Nähtävissä www.midtour.fi

Kilpailu
Pelataan kaksipäiväinen Mid naisten SM-joukkuekilpailu. Ensimmäisen päivän ottelut pelataan
paripeleinä (2 hlöä/joukkue), pelimuotoina ovat Fourball ja Foursome. Toisen päivän pelit pelataan
henkilökohtaisena lyöntipelikisana. Lopputulokseen lasketaan kunkin pelimuodon lyöntitulokset
(yhteensä neljä tulosta kultakin joukkueelta).
Joukkueen ilmoittaminen
Seuran edustaja, mielellään joukkueen kapteeni, ilmoittaa joukkueen omalla nimellään kilpailuun
Golfboxin kautta. Linkki ilmoittautumiseen löytyy Mid Tour -sivustolta (www.midtour.fi). Kukin
seura voi ilmoittaa yhden joukkueen edustamaan seuraansa. Ilmoittautuminen päättyy perjantaina
24.8. klo 18. Kisamaksu on 240 euroa/joukkue ja se maksetaan kisapaikalla.
Harjoituskierrokset
Kisamaksu ei sisällä harjoituskierroksia. Ringside Golf tarjoaa harjoituskierrokset ilmoittautuneiden
joukkueiden pelaajille puoleen hintaan (GF -50%). Ajan voi varata ilmoittautumisen jälkeen
caddiemasterilta p. 010 501 3100.
Joukkueeseen voi nimetä 2-4 pelaajaa. Joukkueen pelaajat ja 1. kierroksen peliparit on ilmoitettava
viimeistään kisaviikonloppua edeltävänä perjantaina 31.8. klo 17:00 mennessä. Ilmoitus tehdään
järjestävän seuran Ringside Golfin kilpailutoimistoon sähköpostilla caddie@ringsidegolf.fi
2. kierroksen pelipari on ilmoitettava välittömästi ensimmäisen kisakierroksen päätyttyä (so.
tulosten julkistamisen jälkeen). Joukkue voi nimetä lyöntipelikisaan 2-3 pelaajaa, joista kahden
parhaan tulokset lasketaan yhteistulokseen. Lyöntipeliin osallistuvat pelaajat (2-3) on ilmoitettava
välittömästi toisen kisakierroksen jälkeen. Ilmoitukset tai muutokset tehdään caddiemasterille
virallista lomaketta käyttäen.
Yksi pelaajista on nimettävä joukkueen kapteeniksi. Kapteeni on vastuussa pelaajien nimeämisestä.
Peliparien ja lyöntipeliin osallistuvien pelaajien ilmoittamisen jälkeen voidaan pelaajia vaihtaa vain
sairastapauksissa. Hyväksynnän vaihdolle tekee kilpailutoimikunta.
Pelaajan edustuskelpoisuus
Mid Tourin vuosikokouksen päätöksellä SM-kilpailuihin voi osallistua kyseisenä vuonna 30 vuotta
täyttävä pelaaja, joka on Suomen kansalainen tai joka ei ole Suomen kansalainen, mutta edustaa
Suomen Golfliiton jäsenseuraa. Pelaajan on edustettava kotiseuraansa. Osallistujien hcp rajaksi
suositellaan mid naisten maksimia (hcp 15).
Pelimuodot ja aikataulu

Ensimmäinen päivä, la 1.9.2018
1. kierros alkaen klo 8:00, 2. kierros alkaen klo 13:00
Pelataan lyöntipelinä, Fourball ja Foursome-paripelit kaksihenkisillä joukkueilla naisten kilpatiiltä.
Fourball aamupäivällä ja Foursome iltapäivällä. Jokaista joukkuetta edustaa yksi pari. 1. kierroksen
lähtöjärjestys on arvottu, 2. kierros samassa lähtöjärjestyksessä kuin 1. kierros.

Toinen päivä, su 2.9.2018 alkaen klo 9:00
Pelataan henkilökohtaisena lyöntipelinä. Joukkue voi ilmoittaa kolme pelaajaa, joista kahden
pelaajan tulos otetaan huomioon tuloksissa. Lähdöt ovat käännetyssä järjestyksessä lauantain
tulosten mukaisesti.
Lopputuloksiin lasketaan joukkueen kaikki neljä lyöntipelitulosta (Fourball, Foursome ja kaksi
henkilökohtaisen lyöntipelin tulosta).
Tasatulosten ratkaisu
Kahden tai useamman joukkueen päätyessä tasatulokseen voittaja ratkaistaan välittömästi
'äkkikuolema' -uusinnalla, johon kapteeni nimeää yhden pelaajan joukkueestaan. Kisan
voittajajoukkue ratkaistaan pelaamalla väylää 18, kunnes ratkaisu syntyy.
Muut sijat kuin ykkössija ratkaistaan parhaan yksittäisen kierrostuloksen mukaan. Tämän jälkeen
toiseksi parhaan kierrostuloksen mukaan jne. Jos kaikki tulokset ovat samoja, ratkaistaan sijoitus
arvalla.
Virallinen aika
Virallinen aika on Ringside Golfin 1-tiillä oleva kellon aika.
Pelin keskeyttäminen
Mikäli kilpailutoimikunta joutuu keskeyttämään kisan äänimerkillä ukkosen tai rankkasateen takia,
on pelaajan keskeytettävä pelinsä välittömästi ja merkittävä pallonsa sijainti selkeästi. Pelaajan on
viipymättä siirryttävä klubirakennukseen, jossa kilpailutoimikunta tiedottaa pelin jatkumisesta.
Rangaistus tämän kilpailumääräyksen rikkomisesta on kilpailusta sulkeminen (sääntö 6-8b).
Kännyköiden käyttö
Matkapuhelimet on pidettävä äänettömällä, puhelimen käyttö on sallittu sairastapauksessa tai
sääntökysymyksissä. Sääntö-kysymyksissä kilpailun tuomarin tavoittaa numerosta (ohjeen lopussa).
Lisäksi puhelinta voi käyttää tallentamaan kisatunnelmia, mutta tämä ei saa hidastaa peliä tai
häiritä muuta peliryhmää.
Tuloskortit ja reikäkartat
Tuloskortit ja reikäkartat jaetaan kilpailutoimistosta.
Kilpailun tulokset
Kilpailun lähtöajat ja tulokset julkaistaan internetissä Mid Tourin sivuilla.
Livescoring
Tulospalvelu kerää väliaikatuloksia väylien 5, 9 ja 14 jälkeen.

Tuloskorttien palautus
Tuloskortit on palautettava välittömästi kierroksen jälkeen scoring arealle.

Etäisyysmerkinnät
Mittalukemat on mitattu viheriön keskelle. Väylillä olevat etäisyysmerkinnät on mitattu seuraavasti:
• valkoinen
200 m
• keltainen
150 m
• punainen
100 m
• sininen
75 m, 125 m, 175 m
Säännöt
Kilpailussa noudatetaan Suomen Golfliiton ns. Hard Cardia, Mid Tourin omia kilpailumääräyksiä
sekä kilpailukohtaisia paikallissääntöjä.
Kentän oleelliset osat:
Istutusten juurella oleva hake on kentän oleellinen osa. Yksittäiset hakkeen palaset ovat kuitenkin
irrallisia luonnonhaittoja (sääntö 23-1).
Kaikki etäisyysmerkinnät, sekä ns. "Onnin kivi" 17. viheriön vieressä, ovat kiinteitä haittoja
(sääntö 24-2).
Väylien 1 ja 9 sekä väylien 1 ja 5 välissä oleva Out of Bounds koskee peliä reiällä 1.
Väylän 18 vasemmassa laidassa oleva Out of Bounds koskee peliä reiällä 18.
Pelattaessa reikää, jota OB -merkintä ei koske, ovat paalut kiinteitä haittoja (sääntö 24-2).
Rangaistus paikallissäännön rikkomisesta kaksi lyöntiä.
Kilpailutoimikunta
Kilpailutoimikunnan muodostavat kilpailun johtaja, kilpailun tuomari ja järjestävän seuran edustaja.
Mid toimikunnan kisavastaava toimii kilpailutoimikunnan ulkopuolisena yhteyshenkilönä.
Kilpailun johtaja
Kilpailun tuomari
Mid toimikunnan kisavastaava
Kentän edustaja

Jukka Nylander

p. 040 060 1462

Tuula Puputti
Ari Vepsä

p. 040-5429 540
p. 0400 230 500

