
YLEISET KILPAILUSÄÄNNÖT 2020 

Poltinkoski golf ry:n hallituksella on oikeus muuttaa kilpailujen sääntöjä. Kilpailujen mahdolliset 
sääntömuutokset ilmoitetaan seuran kotisivuilla. 
 
Yleissääntö 

Kilpailu jossain sarjassa tai luokassa järjestetään vain, jos siinä on vähintään viisi (5) osallistujaa. 
Poikkeuksena ovat seuran kaikki lyöntipelimestaruuskilpailut ja juniorisarjat. 
Kilpailuissa pelaaja saa maksimissaan tasoituksen 36 riippumatta siitä, mikä hänen tasoituksensa on. 
Kilpailunjohtajat/tuomarit ohjaavat kilpailun etenemistä golfsääntöjen mukaisesti. 
 
Golfauton käyttö on liiton suositusten mukaisesti kielletty seuran virallisissa kisoissa. 
Poikkeukset golfauton käytöstä: 
-lääkärintodistuksen esittävillä 
-Senioreiden viikkokisoissa auton käyttö on sallittu 
-Lyöntipelimestaruuskisoissa M70, M75, N70 auton käyttö on sallittua. Etuoikeus lääkärintodistuksen 
esittävillä 
-Reikäpelimestaruuskisoissa auton käyttö sallittu, jos peliparin kanssa SOPII niin 
 
Tasatulos  
Tasatuloksen sattuessa ratkaisujärjestys on scratch -kilpailuissa seuraava:  
 
1. 18 viimeisen reiän tulos 
2. paras 9  
3. paras 6  
4. paras 3 
5. paras viimeinen  
6. arpa. 
 
Tasatuloksen sattuessa hcp-kilpailuissa (lyöntipeli- ja pistebogey -kilpailut) voittaa alemmalla 
pelitasoituksella pelaava pelaaja. Jos kilpailijoiden pelitasoituskin on sama, on voittaja se, jolla on alempi 
henkilökohtainen tasoitus. 
 
Osallistumisoikeus kilpailuihin 

Poltinkoski golf ry:n kilpailuihin ovat oikeutettuja osallistumaan Golfliiton jäsenkortin omaavat seuran 
jäsenet. Avoimiin kilpailuihin ovat oikeutettuja osallistumaan jonkin kansallisen golfliiton jäsenkortin 
omaavat pelaajat. Seuran mestaruuskilpailuihin ovat oikeutettuja osallistumaan Poltinkoski Golf ry:n 
amatöörijäsenet. 
 
Osallistumismaksut 

Osallistumismaksut kilpailuihin ovat seuraavat, ellei kilpailukutsussa toisin määrätä. 

PkG:n jäsenet   Vierailijat 
 
aikuinen  juniori  aikuinen juniori  

alle 18 v  alle 18 v  
 

Open kisat  20 € 10 € 40 € 10 € 

Klubikisat  5 € 2 € 5 € + 9r gf 2 € + 10 € 

Seuran mestaruuskisat 0 € 0 € 



Jälki-Ilmoittautuminen +10 € 

PkG:n jäsenten kilpailumaksuilla pelaamaan ovat oikeutettuja pelaajat, jotka ovat suorittaneet PkG:n 
jäsenmaksun vuonna 2020, ja joilla on pelioikeus Poltinkoskelle vuonna 2020. 

Muut PkG:n jäsenet joutuvat maksamaan vieraspelaajan kilpailumaksun. 

Kisamaksua ei voi maksaa pelilipuilla! 

 

Ilmoittautuminen/peruutus 

PkG:n kilpailuihin ilmoittaudutaan Poltinkosken internetsivuilla (www.poltinkoskigolf.fi). 
NexGolf -järjestelmän kautta omilla tunnuksilla, puhelimitse 045 870 6995 tai caddiemasterille kahviossa. 
Ilmoittautumisajan päättyminen ilmoitetaan kilpailukutsussa ja lähtölista kilpailua edeltävänä päivänä. 
 

Ilmoittautumisajan jälkeen tapahtuneesta ilmoittautumisesta peritään ylimääräinen 10 €:n maksu. Jälki-
ilmoittautuneet sijoitetaan lähtölistan loppuun. 

 
Kilpailusta poisjääminen ilman pätevää syytä ei vapauta kilpailumaksusta. Kilpailumaksua 
ei peritä, jos peruutus tehdään ennen ilmoittautumisajan päättymistä. 


