
HaGK:n YLEISET KILPAILUMÄÄRÄYKSET 

 

KILPAILUKALENTERI 

 

 Kilpailukalenteri tehdään edellisen kauden lopussa ja julkaistaan seuran 

 Vuosikokouksessa. Kilpailukalenterin suunnittelee Kilpailutoimikunta yhdessä 

 Toiminnanjohtajan kanssa. Kilpailukalenteri hyväksytetään myös 

Kenttämestarilla. 

 

Kilpailukalenterin suunnittelussa tulee huomioida kentänhoito ja sesonkiajat. 

Heinäkuussa, kovimpana sesonkina, järjestetään mahdollisimman vähän 

kilpailuja ja suositaan arkipäiviä. Edellisen vuoden kilpailukalenteria käytetään 

 suunnittelun pohjana. Toimisto luo kilpailut Golf Gamebookiin tai muuhun 

 käytössä olevaan kilpailuohjelmaan. 

 

OSALLISTUMISOIKEUS 

 

Kilpailut ovat avoimet sekä ammattilaisille että amatööreille, ellei 

kilpailukutsussa ole toisin mainittu. 

 

Kilpailijoilla tulee olla voimassa oleva tasoitus. 

 

TASOITUKSET 

 

 Kilpailuissa suurin käytettävä tarkka tasoitus on 36. Suuremmallakin 

 tasoituksella voi osallistua kilpailuun. 

 

KILPAILUN VARAPÄIVÄ  

 

Viikonlopun kilpailun varapäivä on pääsääntöisesti seuraavan viikon lauantai. 

Huonon sään tai muun syyn takia peruttua kilpailua ei välttämättä järjestetä 

uudestaan. Liiton kilpailuissa toimitaan Golfliiton ohjeiden mukaisesti. 

 

ILMOITTAUTUMINEN  

 

Kilpailuihin tulee ilmoittautua kahta päivää aiemmin klo 12.00 

mennessä. Poikkeukset ilmoitetaan kilpailukutsussa. 

 

KILPAILIJOIDEN MÄÄRÄ  

 

Kilpailijoiden maksimi määrä ja lähtötapa (väliaikalähdöt, yhteislähtö, ym.) 

määritellään kilpailukutsussa. 

 



PELIMUOTO JA SARJAT  

 

Ilmoitetaan kilpailukutsussa 

 

PELATTAVAT TEET  

 

Teet, määritellään kilpailukutsussa.  

 

ALKAMISAIKA  

 

Kilpailujen alkamisaika ilmoitetaan kilpailukutsussa. Kilpailun aikataulussa 

pyritään aina huomioimaan kentän vieraspelaajat ja muut käyttäjät, niin että 

kaikille löytyy mahdollisimman hyvin teeaikoja. 

 

KILPAILUMAKSUT  

 

Ilmoitetaan kilpailukutsussa. Kilpailumaksuun kuuluu lounas, jos niin on 

kilpailukutsussa mainittu. 

Seuran mestaruuskilpailuista ei peritä maksua. Seura maksaa 

Mestaruuskilpailujen kilpailijoiden lounaan. 

 

LÄHTÖAIKOJEN ARVONTA  

 

Arvonta suoritetaan mahdollisimman pikaisesti ilmoittautumisajan päättymisen  

jälkeen. Lähtöaika-arvonnassa otetaan huomioon toiveita kilpailukutsun 

mukaan. 

Pääsääntöisesti voi toivoa aikaista tai myöhäisempää lähtöä. Toiveita 

toteutetaan mahdollisuuksien mukaan. Lähtöaikojen laadinnassa huomioidaan 

golfauton jakavat kilpailijat ja samalla kyydillä tulevat. 

 

TASATULOSTEN RATKAISU 

  

HCP-sarjassa tasatuloksen sattuessa voittaja on se, jolla on alhaisin 

pelitasoitus. Jos pelitasoitus on sama, niin ratkaisee tarkka tasoitus ja jos 

sekin on sama niin arpa. Jos pelaajat ovat pelanneet eri teeltä, voittaa 

pienempi tarkka tasoitus ja jos se on sama niin arpa. SCR-sarjassa käytetään 

matemaattista menetelmää (parempi viimeinen 9, 6,3,1, arpa). Poikkeuksena 

kaikki mestaruuskilpailut, joissa voitosta käydään uusinta sudden death 

menetelmällä. Uusinta pelataan reillä 1,2, ja 9. 

Paras scr tulos katsotaan miehillä ja naisilla kaukaisimmalta teeltä 

pelanneiden kesken. 

 

 

MYÖHÄSTYMINEN 



 

Jos pelaaja myöhästyy yli viisi minuuttia, hänet suljetaan kilpailusta. Jos hän 

on valmiina pelaamaan ennen viiden minuutin aikarajaa, häntä rangaistaan 

seuraavasti: reikäpelissä reiän menetys, lyöntipelissä kaksi lyöntiä. 

 

HIDAS PELI 

 

Jos ryhmän edellä on kokonainen väylä vapaana kaikki ryhmän jäsenet 

joutuvat aikatarkkailuun. Mikäli pelaaja tämän jälkeen käyttää lyöntiinsä aikaa 

enemmän kuin 40 s siitä, kun tuli hänen vuoronsa pelata, saa pelaaja 

rangaistuksen säännön 6 – 7 mukaisesti: ensimmäinen rikkomus yksi lyönti, 

toinen rikkomus kaksi lyönti, kolmas rikkomus pelistä sulkeminen. 

 Ryhmän tulisi noudattaa kentän tavoiteaikoja. Hidasta peliä 

seuraa tuomari mahdollisuuksien mukaan. Klubikisoissa aikatarkkailun 

mukaista rangaistusta ei anneta. 

 

KILPAILUN KESKEYTTÄMINEN 

 

 Poikkeukselliset olosuhteet eivät ole syy lopettaa kilpailua, ellei kilpailun- 

 johtaja keskeytä sitä. Kilpailunjohtajan tulee keskeyttää kilpailu, jos sää estää 

 pelaamisen kentällä. Syitä voivat olla ukkonen tai jokin muu pelaajien terveyttä  

 ja kilpailun tasapuolista läpiviemistä estävä ilmiö. Kilpailun 

 jatkamisessa/keskeyttämisessä noudatetaan pääsääntöisesti golfliiton yleisiä 

 kilpailumääräyksiä. 

 

ETÄISYYSMITTARIT 

 

 Etäisyysmittarin käyttö kilpailuissa on sallittu. 

 

MATKAPUHELIMET 

 

Kilpailun aikana puhelimen tulee olla äänettömänä. Puhelimen kautta 

merkitään tulokset kilpailun ohjeiden mukaisesti. 

 

VASTALAUSEET 

 

Vastalauseet tulee esittää välittömästi kilpailunjohtajalle/tuomarille. Kuitenkin 

viimeistään tuloskorttia luovutettaessa (sääntö 34-1 ja 34-2). 

 

PALKINTOJEN JAKO 

 

Palkintojen jako suoritetaan viipymättä viimeisen ryhmän saapumisen jälkeen. 

 

Samalle henkilölle ei jaeta kahta palkintoa, poikkeuksena erikoispalkinnot.   



 

Mikäli palkinnon saaja ei ole paikalla palkintojen jaossa, palkinto pitää noutaa 

kahden viikon aikana klubilta. Jos palkintoa ei sinä aikana noudeta, siirtyy se 

kilpailun järjestäjän omistukseen. 

 

POIKKEUKSET 

 

Scramble kisoissa noudatetaan Hartolan Scramble sääntöjä: 

 

Pelimuoto: 2-4hlö joukkue Scramble LP HCP (Tasoituksellinen lyöntipeli). 

Molemmat pelaajat lyövät tiiltä. Joukkue valitsee mielestään paremmassa 

paikassa olevan pallon ja merkitsee paikan. Pelaaja, jonka pallo valitaan, lyö 

ensimmäisenä. Sen jälkeen joukkueen toinen jäsen droppaa pallonsa 

mahdollisimman lähelle merkkiä (maks 15cm päähän) ja lyö. Greenillä pallo 

asetetaan alkuperäisen pallon paikalle. Bunkkerissa pallo asetetaan samaan 

asemaan kuin alkuperäinen pallo. Peli jatkuu samalla tavalla reikään asti. Putit 

saa "viimeistellä" ja pelataan ready golf hengessä.  

 

Jos ”Siirtosääntö” on voimassa, tarkoittaa se lyhyeksi leikattua aluetta (väylä 

ja fore). Tällöin toisena lyövä pelaaja voi suoraan asettaa pallon, eikä dropata. 

Kilpailuohjeissa voidaan myös määritellä, että siirtosääntö on voimassa koko 

kentän alueella, jolloin se tarkoittaa myös raffeja ja metsäalueita. 

 

Joukkuekaveri saa katsella puttilinjoja toisen putatessa. 

 

Tasoitus: Tasoituslyöntien määrä on 25 % joukkueenyhteenlasketusta 

tasoituksesta. Joukkueen pelitasoitus ei voi olla kuitenkaan suurempi kuin 

tasoitukseltaan joukkueen paremman pelaajan pelitasoitus. Kilpailutulos ei 

vaikuta pelaajien tasoituksiin. 

 

Seuran Mestaruuskilpailut (lyöntipeli ja reikäpeli) 

 

- Seuran mestaruuskilpailuihin voivat osallistua kaikki seuran jäsenet, jotka 

ovat maksaneet kyseisen vuoden jäsenmaksun. 

- Mestaruuskilpailut järjestetään pääasiallisesti Golfliiton suosittelemana 

viikonloppuna. Sarjat ovat Miehet, Naiset ja Juniorit sekä B-sarja miehet ja 

B-sarja naiset. B-sarjan tasoitusraja on miehillä 10 ja naisilla 18. Jotta sarja 

toteutuu, tulee kisassa olla mukana vähintään 4 osanottajaa. 

- Senioreiden Mestaruuskilpailut järjestetään kesäkuussa, Juhannusta 

edeltävänä viikonloppuna. Seniori on henkilö, joka täyttää kisavuonna tai 

on täyttänyt 50-vuotta. Sarjat ovat Miehet 50+, Naiset 50+, 

Superseniorimiehet 70+ ja Superseniorinaiset 70+ 

- Mestaruuskisoissa miehet pelaavat 54 reikää muut 36. 



- Miehet pelaavat valkoiselta tiiltä, kahtena päivänä, niin että lauantaina 

pelataan kaksi kierrosta ja sunnuntaina yksi. 

- Naiset pelaavat siniseltä teeltä. 

- Seniorimiehet pelaavat keltaiselta teeltä 

- Superseniorimiehet 70+ pelaavat siniseltä teeltä 

- Seniorinaiset ja Superseniorinaiset 70+ pelaavat punaiselta teeltä 

- Juniorit pelaavat siniseltä teeltä. Juniorisarjaan voivat osallistua kaikki, 

jotka täyttävät kyseisenä vuotena enintään 22 vuotta. 

- B-sarjassa miehet pelaavat keltaiselta ja naiset punaiselta teeltä. 

- Kaikista sarjoista palkitaan kolme parasta, henkilökohtaisella palkinnolla, 

seuran päättäjäisissä. Lisäksi Mestarit saavat nimensä kiertopalkintoon ja 

Klubin kunniaseinän Mestaruustauluun. 

- Golfauton käyttö Mestaruuskilpailuissa: Kilpailutoimikunta voi 

lääketieteellisin perustein myöntää poikkeusluvan golfauton käyttöön 

kilpailussa. Golfauton käytöstä ei saa koitua luvan saaneelle tarpeetonta 

etua muihin kilpailijoihin verrattuna. Liikuntarajoitteisille suositellaan 

annettavaksi golfauto käyttöön, jos se on lääketieteellisesti perusteltua ja 

tarpeellista. Pelaajan on kyettävä esittämään golfauton tarpeestaan 

lääkärintodistus. 

- Ensimmäisellä kierroksella lähtöjärjestys on tasoitusten mukainen (alhaisin 

ensin), jonka jälkeen pelataan tulosten mukaan käännetyssä 

järjestyksessä (paras viimeisenä). Miesten sarjan lauantaina pelattava 

toinen kierros pelataan samassa järjestyksessä kuin ensimmäinen. 

Mahdollisesta Cut-rajasta/sarja, päättää Kilpailutoimikunta. 

- Sarjat toteutuvat jos niissä on vähintään 4 osallistujaa. 

 

 Reikäpelimestaruuskilpailut 

 

- Reikäpelit pelataan kesä-syyskuun aikana, niin että Mestarit ovat selvillä 

kahta viikkoa ennen kauden päättäjäisiä. Päättäjäiset pidetään 

perinteisesti lokakuun ensimmäisenä lauantaina. 

- Sarjat ovat Miehet, Naiset, Juniorit, Seniorimiehet, Seniorinaiset, 

Superseniorimiehet 70+ ja Superseniorinaiset 70+. 

- Reikäpelisarjoihin voivat osallistua kaikki seuran jäsenet. 

- Sarjoihin mahtuu mukaan enintään 32 pelaajaa / sarja, jolloin kierroksia 

tulee enimmillään viisi. Jos tulijoita on enemmän, pääsee mukaan 32 

pienimmän tasoituksen omaavaa. Kaavio laaditaan tasoituksien mukaan. 

Pienin tasoitus pelaa suurinta tasoitusta vastaan jne. Lisäksi kaavioissa 

huomioidaan pelaajien sijoitus eri puolille kaaviota, niin että esim. 

sijoitetuilla pelaajilla 1 ja 2 on mahdollisuus kohdata finaalissa. 

- Ottelut tulee pelata annetun aikataulun mukaisesti. Ottelukaaviot laatii 

Kilpailutoimikunta. 

- Otteluparin pienemmän tasoituksen omaava pelaaja ottaa 

kilpakumppaniinsa yhteyttä, pelipäivän sopimisesta. Teeaika varataan 



ajanvarauskalenterista ja pyydetään että caddiemaster sulkee lähdön. 

Aikaa varatessa tulisi välttää primetime aikoja. 

- Voittaja merkitsee ottelutuloksen kilpailukaavioon ilmoitustaululle tai jos 

käytössä erillinen kilpailuohjelma niin silloin sinne. 

- Perinteenä on, että voittaja tarjoaa hävinneelle pelaajalle vapaavalintaisen 

virvokkeen pelin jälkeen. 

- Kaikista sarjoista palkitaan kolme parasta, henkilökohtaisella palkinnolla, 

seuran päättäjäisissä. Lisäksi Mestarit saavat nimensä kiertopalkintoon ja 

Klubin kunniaseinän Mestaruustauluun. 

 

MUUT MAHDOLLISET ASIAT 

 

Niiden asioiden osalta, joita ei näissä määräyksissä ole mainittu noudatetaan 

Suomen Golfliiton virallisia määräyksiä ja paikallissääntöjä. Kilpailutoimikunta 

voi määritellä sääntöihin poikkeuksia, tapauskohtaisesti. 

 

 

 

 

Säännöt päivitetty Hartolan Golfklubi ry:n Hallituksen toimesta syksyllä 2022 

 


