
Jyväs-Golf ry Kilpailumääräykset  

Jyväskylässä 29.7.2015. Päivitetty 10.8.2020.  

Kilpailuissa noudatettavat säännöt  

Kaikissa Jyväs-Golfin järjestämissä kilpailuissa noudatetaan voimassa olevia golfin virallisia sääntöjä, kuten 
ne ovat voimassa olevaan sääntökirjaan kirjoitettu. Kilpailuissa noudatetaan myös vallitsevia Suomen 
Golfliiton asettamia valtakunnallisia paikallissääntöjä sekä Jyväs-Golf ry:n Sippulanniemen kentän kulloinkin 
voimassa olevia paikallissääntöjä, jotka löytyvät tuloskortin kääntöpuolelta. Sääntöjen tulkintoihin 
käytetään tarvittaessa ensisijaisesti viimeisintä päivitettyä R&A:n Decisions–kirjaa. Mikäli sääntöihin tai 
paikallissääntöihin liittyy kilpailukohtaisia poikkeuksia, kuten joissain Scramble-kilpailuissa saattaa olla, 
ilmoitetaan niistä kilpailukutsussa tai kilpailuinfossa erikseen.  

Osallistumisoikeus  

Ellei kilpailukutsussa ole toisin mainittu, kilpailut ovat avoimia kaikille, joilla on voimassa oleva EGA 
- tasoitus. Ammattilaiset ovat myös tervetulleita kilpailemaan, ellei toisin ole ilmoitettu. Mikäli 
amatööripelaajalla ei ole voimassa olevaa EGA–tasoitusta, hän voi kilpailla, mutta ei voi ottaa 
vastaan palkintoja tasoituksellisessa sarjassa. Scratch-, eli tasoituksettomassa sarjassa hän voi 
voittaa palkintoja. Osallistumisoikeuden suhteen epäselvissä tapauksissa lopullinen päätäntävalta 
on Jyväs-Golf ry:n kilpailutoimikunnalla. Mikäli toimikunta ei pysty asian tiimoilta kokoontumaan, 
päättää asiasta kilpailunjohtaja.  

Ilmoittautuminen  

Kilpailuun ilmoittautuminen avataan viimeistään kilpailua edeltävänä viikonloppuna. 
Ilmoittautuminen kilpailuun tulisi tehdä Nexgolfin kilpailumoduulin kautta. Sen voi myös tehdä 
suoraan caddiemasterin toimistoon (henkilökohtaisesti, puhelimitse tai sähköpostitse). Ellei toisin 
ole ilmoitettu, kilpailijat otetaan mukaan kilpailuun ilmoittautumisjärjestyksessä. 
Ilmoittautumisesta tulee käydä esille pelaajan nimi, kotiseura, kotiseuran jäsennumero, tasoitus ja 
Matkapuhelinnumero (mikäli pelaaja haluaa tiedon lähtöajasta tekstiviestillä matkapuhelimeen). 
Pelaaja on itse vastuussa ilmoittautumisen oikeellisuudesta ja sen saapumisesta kilpailun 
järjestäjälle. Kilpailutoimikunta voi hylätä puutteellisilla tiedoilla varustetun ilmoittautumisen. 
Pelaaja voi ilmoittautuessaan toivoa aikaista tai myöhäistä lähtöä, mutta mitään muita 
lähtöaikatoiveita ei oteta huomioon.  

Osanoton peruuttaminen  

Ennen ilmoittautumisajan umpeutumista pelaaja voi perua osallistumisensa ilman sanktioita. 
Kilpailun ilmoittautumisajan päätyttyä, kilpailuun ilmoittautunut pelaaja on velvollinen 
maksamaan kilpailumaksun kilpailun peruutusmaksutaulukon mukaisesti, vaikkei jostain syystä 
kilpailua pelaisikaan. Mikäli pelaajalla on pätevä syy*osallistumisensa peruuttamiselle, tulee hänen 
toimittaa kirjallinen selvitys kilpailutoimikunnalle poisjäännin syystä kilpailun viimeistä päivää 
seuraavan ensimmäisen arkipäivän loppuun mennessä. Toimikunta tekee lopullisen päätöksen 
mahdollisesta peruutusmaksun poistamisesta. Huom! Uuden pelaajan löytäminen tilalle ei poista 
velvollisuutta peruutusmaksun maksamisesta. Peruutus on tehtävä sähköpostitse 
toimisto@jyvasgolf.fi tai tiskille. Tekstiviestitse tehtyjä peruutuksia ei huomioida. HUOM! Mikäli 



pelaajalla on maksamattomia peruutusmaksuja, ei tämä voi osallistua tuleviin kilpailuihin. Mikäli 
pelaaja on estynyt osallistumaan kilpailuun sairauden tms. hyväksyttävän syyn vuoksi, tulee hänen 
ilmoittaa poisjäännistään mahdollisimman pian kilpailunjohtajalle. Pelaajan tulee tarvittaessa olla 
valmis toimittamaan lääkärintodistus. Jotta vapautus kilpailumaksusta voidaan myöntää, on 
ilmoitus poisjäännistä oltava kilpailunjohtajalla viimeistään puoli tuntia ennen kilpailun lähtöaikaa. 
Kilpailusta poisjääminen saattaa johtaa kilpailumaksun perimisen lisäksi muihin kurinpidollisiin 
toimenpiteisiin. *Pätevä syy - ilmoittautumisen jälkeen päivätty lääkärintodistus. Muussa 
tapauksessa kirjallinen selvitys  

kilpailutoimikunnalle poisjäännin syystä. Tmk tekee lopullisen päätöksen mahdollisesta 
peruutusmaksun poistamisesta.  

Jälki-ilmoittautuminen  

Kilpailuihin otetaan jälki-ilmoittautuneita vain kilpailuista poisjääneiden tilalle, mikäli lähtöjen 
arpomisen jälkeen on mahdollisesti tyhjäksi jääneitä paikkoja. Jälki-ilmoittautuneet sijoitetaan 
ilmoittautumisjärjestyksessä jonotuslistalle. Kilpailun maksimiksi ilmoitettua osallistujamäärää ei 
mukauteta jälki-ilmoittautuneiden mukaan saamiseksi.  

Kilpailumaksut  

Kilpailumaksu tulee maksaa ennen kilpailua caddiemasterin tiskille, ellei toisin ole mainittu. 
Kilpailijoiden tulee hoitaa kilpailumaksunsa viimeistään 15 minuuttia ennen lähtöaikaansa, ellei 
toisin ole sovittu.  

Lähtöjärjestys  

Kilpailijat arvotaan neljän hengen ryhmiin, ellei toisin ole ilmoitettu. Kolmen hengen scramble-
kilpailuissa ryhmässä on kaksi joukkuetta eli 6 pelaajaa. Neljän hengen scramble-kilpailuissa 
joukkue pelaa omana ryhmänään. Lähtöjärjestys julkaistaan viikonlopun kilpailuihin viimeistään 
kilpailua edeltävänä päivänä Nexgolfin kilpailumoduulissa. Matkapuhelinnumeron ilmoittaneille 
lähetetään lähtöaika tekstiviestillä. Reikäpelikilpailuissa otteluparit sopivat peliajan ja arpovat 
keskenään ensimmäisen lyöntipaikan aloitusjärjestyksen.  

Seuran yleisen sarjan (tmn. ”miesten”) lyöntipelimestaruuskilpailuissa kukin pelaaja valitsee 
perjantaina oman lähtöaikansa ensimmäiselle yhdeksän reiän kierrokselle. Ensimmäiset 
kilpailukierrokset saa pelata klo 12 alkaen ja viimeinen lähtö perjantaille on klo 18:30. Lauantain 
kierroksille lähdöt arvotaan (tälle päivälle pelaajat voivat toivoa aikaista tai myöhäistä lähtöaikaa). 
Pelaajat pelaavat kaikki lauantain kierrokset samoissa ryhmissä. Sunnuntaille pelaajat lähtevät 
käännetyssä paremmuusjärjestyksessä. Sunnuntain kierrokselle ei huomioida lähtöaikatoiveita.  

Osanottajamäärä  

Kilpailuun otetaan pelaajat ilmoittautumisjärjestyksessä, ellei kilpailukutsussa toisin mainita. 
Mikäli ilmoittautuneita on enemmän kuin kilpailuun voidaan ottaa, sijoitetaan yli-ilmoittautuneet 
jonotuslistalle ilmoittautumisjärjestyksessä. Enimmäisosanottajamäärä henkilökohtaisiin 
kilpailuihin on 64 kilpailijaa, ellei kilpailukutsussa tosin määrätä. Scramble- ja muissa 
joukkuekilpailuissa osanottajamäärä saattaa olla suurempi. Henkilökohtaisissa kilpailuissa vaatii 



kilpailu toteutuakseen vähintään 32 pelaajaa (ei koske seuran mestaruuskilpailuja). 
Joukkuekilpailuissa vähimmäismäärä joukkueita ilmoitetaan kilpailukutsussa erikseen.  

Tasoitukset  

Tasoitukselliseen sarjaan voivat osallistua vain amatööripelaajat. Kunkin kilpailun kilpailukutsussa 
on ilmoitettu erikseen korkein huomioitava pelitasoitus. Tätä korkeampi tasoitus ei ole este 
kilpailuun osallistumiselle, ellei kilpailukutsussa ole tosin mainittu. Kilpailusarjoihin ilmoitetut 
tasoitusrajat ovat tarkan tasoituksen mukaisia, ellei erikseen korkein slope ole mainittu. Pelaaja on 
itse vastuussa tasoituksensa oikeellisuudesta ja hänen tulee itse ilmoittaa mahdollisista 
muutoksista, jotka ovat tapahtuneet ilmoittautumisen ja kilpailun alkamisajankohdan välisenä 
aikana. Mikäli pelaaja lähtee kilpailuun liian isolla tasoituksella, on seuraus kilpailusta sulkeminen.  

Kilpailusarjat  

Kilpailusarjat ja kilpailun pelimuoto ilmoitetaan kilpailukutsussa. Sarja järjestetään, mikäli sarjaan 
ilmoittautuu vähintään seitsemän (7) pelaajaa. Seuran mestaruuskisoissa ns. virallisten sarjojen  

mestaruuksista (M55 ja N50) pelataan aina, mutta muut seniorisarjat vaativat vähintään seitsemän 
(7) osallistujaa, jotta sarja järjestetään. Mikäli jokin muu sarjoista M65, M70 ja/tai N60, N65 
järjestetään, osallistuvat tähänkin sarjaan ilmoittautuneet automaattisesti ns. viralliseen 
seniorisarjaan. 
Seuran junioripoikien ja juniorityttöjen lyöntipelimestaruudesta pelataan, mikäli vähintään kolme 
(3) pelaajaa ilmoittautuu mukaan. Poikien sarjan ikäraja on 18 vuotta ja nuoremmat. Sinä vuonna 
kun pelaaja täyttää 18 vuotta, saa hän vielä osallistua kilpailuun.  

Käytettävät tiiauspaikat  

Ellei toisin ilmoiteta, kilpailuissa miehet käyttävät keltaisia tiipaikkoja, ja naiset punaisia 
tiipaikkoja. poikajuniorit, jotka eivät ole vielä täyttäneet 13 vuotta, voivat em. kisoissa valita, 
pelaavatko kilpailun keltaisilta vai punaisilta tiiauspaikoilta. Seuran lyöntipelimestaruuskilpailuissa 
miehet pelaavat valkoisilta ja naiset keltaisilta tiiauspaikoilta. Seuran yleisen sarjan 
lyöntipelimestaruuskilpailuissa kaikki pelaavat valkoisilta teeltä.  

Harjoitteleminen  

Harjoitteleminen kentällä on lyöntipelikilpailuissa tai näiden variaatioissa, kuten pistebogey –
kilpailuissa, kilpailupäivänä ja niiden välissä kiellettyä. Harjoitteleminen on säännön 7-2 mukaisesti 
sallittua, mutta harjoittelu ei saa millään tapaa tarpeettomasti viivästyttää pelaamista – sääntö 6-
7. 
Harjoituskierrokset tulee pelata ‘päivän’ tiiauspaikoilta – tarkoittaen, että pelaajien tulee pelata 
sääntöjen sallimalla tavalla niiltä paikoilta, joihin kenttämestari on tiin paikat asettanut. Pelaajien 
omavaltaista aloituslyönnin paikan valintaa merkatun tiialueen ulkopuolelta ei sallita (rike voi 
johtaa kilpailusta sulkemiseen tai muihin kurinpidollisiin toimenpiteisiin).  

Matkapuhelimet  



Puhelimen tulee olla kilpailussa suljettu tai siitä tulee poistaa hälytysääni. Puhelinta saa käyttää 
ainoastaan tuomarin kontaktoimiseen ja hätätilanteessa. Hälytystehtäviä päivystävillä henkilöillä 
ja kuten esim. lääkärin päivystäessä, on puhelimen käyttö sallittua. Puhelimen mahdollinen käyttö 
ei saa viivyttää peliä eikä häiritä kanssakilpailijoita. Mikäli tällaisella pelaajalla päivystystehtävät 
yltyvät siinä määrin, että pelaaminen hidastuu ja muiden ryhmässä olevien pelaajien peli 
häiriintyy, hyväksytään pelaajan vetäytyminen kilpailusta ilman rangaistusta. Muutoin pelaaja, 
joka syyllistyy puhelimen käyttöön, voidaan rangaista pelistä sulkemisella, sääntö 33-7.  

Golfsovellusten käyttö matkapuhelimissa ja etäisyyden mittalaitteet  

Kaikkien kännykkäpohjaisten sovellusten käyttö on vain ja ainoastaan etäisyyden mittaamiseksi on 
sallittua. Muiden kännykkäpohjaisten sovellusten käyttö, jotka voidaan tulkita pelaajaa auttavaksi 
kuten mm. vatupassi ja kompassi, on kiellettyä. 
Erillisten, vain etäisyyttä mittaavien laitteiden, kuten lasereiden ja esim. GPS -kellojen käyttö on 
kilpailuissa sallittua. Näissä kuten ei myöskään kännykkäsovelluksissa, saa olla korkeuserojen 
vaikutuksia laskeva toiminto käytössä.  

Kilpailun tuomari  

Kilpailuun voidaan nimetä tuomari tai tuomareita. Nimettyjen tuomareiden olemassaolosta 
riippumatta myös kilpailunjohtajat toimivat kilpailun tuomareina.  

Hidas peli  

Mikäli pelaajaryhmä jää kilpailun annetusta aikataulusta ja muiden kuin ensimmäisen 
kilpailuryhmän kyseessä ollessa, enemmän kuin lähtövälin verran edellä pelaavasta ryhmästä, 
voidaan heidät asettaa aikatarkkailuun. Aikatarkkailusta ilmoittaa kilpailun tuomari tai 
kilpailunjohtaja koko ryhmälle. Mikäli  

pelaaja ollessaan aikatarkkailussa käyttää lyöntiinsä enemmän aikaa kuin 40 sekuntia siitä, kun 
hänen vuoronsa on lyödä, saa pelaaja rangaistuksen pelin viivyttämisestä seuraavasti: 
Ensimmäinen rikkomus: Varoitus. Toinen rikkomus: Yksi rangaistuslyönti. Kolmas rikkomus: Kaksi 
rangaistuslyöntiä. Neljäs rikkomus: Kilpailusta sulkeminen. Aikatarkkailua tekevät vain tuomari tai 
kilpailunjohtaja. Lyöntiin käytettävän ajan mittaaminen alkaa, kun tuomarin tai kilpailunjohtajan 
mielestä on pelaajan vuoro lyödä.  

Aikatarkkailu päättyy tuomarin ilmoituksesta, tai kun ryhmä saavuttaa aikataulun, tai edellä 
menevän ryhmän. Mikäli ryhmä joutuu aikatarkkailuun useamman kerran kierroksen aikana, 
edellisen aikatarkkailun rangaistukset huomioidaan seuraavassa aikatarkkailussa.  

Pelaaminen viipymättä  

Ellei toisin ole mainittu, 18-reiän kilpailussa pelaajat eivät ole oikeutettuja pitämään taukoa 
yhdeksän reiän jälkeen. Ajan salliessa voivat pelaajat hakea kahviosta evästä mukaan, tai käyttää 
klubin saniteettitiloja, mutta muutoin pelaajien tulee edetä kierroksellaan tarpeettomasti 
viivyttelemättä.  

Kentällä liikkuminen ja golfauton käyttö kilpailuissa  



Kierroksellaan kaikkien pelaajien tulee kulkea jalkaisin, ellei kilpailutoimikunta ole antanut lupaa 
käyttää golfautoa tai jotain muuta kilpailutoimikunnan hyväksymää kuljetusta. Pelaajille, joilla on 
pysyvä invaliditeetti, voidaan kilpailutoimikunnan päätöksellä antaa oikeus käyttää golfautoa tai 
muuta kulkuneuvoa seuran järjestämissä golfkilpailuissa, joista poikkeuksena seuran 
mestaruuskilpailut. Mestaruuskilpailuissa pysyvissä invaliditeettitapauksissa päätökset tehdään 
tapauskohtaisesti. Myös tilapäisestä liikuntakyvyttömyydestä kärsiville voi kilpailutoimikunta 
lääkärintodistusta vastaan antaa oikeuden käyttää golfautoa tai muuta vastaavaa kulkuneuvoa. 
Poikkeuksena seuran mestaruuskilpailut, joissa auton käyttö johtaa palkintosijoilta sulkemiseen, 
ts. pelaaja voi pelata, mutta osallistuu tällöin kilpailuun sen ulkopuolisena pelaajana. Mikäli 
kenttämestari on kieltänyt kentällä golfautolla tai muilla vastaavilla kulkuneuvoilla liikkumisen, 
tulee tätä kieltoa noudattaa ehdoitta. Mikäli tämä on ristiriidassa kilpailutoimikunnan antamalle 
luvalle käyttää golfautoa tmv. kulkuneuvoa, on kenttämestarin antamaa kieltoa noudatettava.  

Toimikunnan keskeyttäessä kilpailun johtuen  

Ukonilmasta 
Ukonilman yllättäessä toimikunta tai kilpailunjohtaja voivat keskeyttää pelin. Tällaisessa 
tilanteessa tulee, eikä peliä saa jatkaa ilman toimikunnan/kilpailunjohtajan lupaa. Kunkin pelaajan 
tulee hakeutua välittömästi suojaan. Mikäli mahdollista, klubille. Pelin keskeytyksestä ukonilmalla 
ilmoitetaan yhdellä pitkäkestoisella merkkiäänellä. Pelin jatkamisesta ilmoitetaan kahdella lyhyellä 
merkkiäänellä.  

Mahdottomista peliolosuhteista 
Peliolosuhteiden käydessä mahdottomiksi, esim. kohtuuton määrä tilapäistä vettä viheriöillä tai 
voimakas tuuli, voi toimikunta/kilpailunjohtaja keskeyttää pelin. Tällöin pelaajat voivat keskeyttää 
pelinsä saman tien, tai pelata aloittamansa reiän loppuun, mikäli kaikki pelaajat ryhmässä ovat 
näin valmiita tekemään. Pelaajien tulee itse merkitä pallonsa sijainti. Peliä ei saa jatkaa ilman 
toimikunnan/kilpailunjohtajan lupaa. Rangaistus kilpailumääräyksen rikkomisesta: Pelistä 
sulkeminen.  

Molemmissa tapauksissa toimikunta pyrkii jatkamaan peliä niin pian kuin mahdollista. Mikäli 
kilpailua ei ole mahdollista jatkaa kohtuullisessa ajassa, voidaan kilpailun tulokset julistaa kakkien 
pelaamien reikämäärien perusteella, tai kilpailu voidaan peruuttaa. Monipäiväisissä kilpailuissa voi 
toimikunta/kilpailunjohtaja päättää lisätä jäljellä oleville kilpailupäiville pelattavien kierrosten 
määrää, jotta kilpailu saadaan vietyä loppuun alkuperäisen suunnitelman mukaisesti, tai lyhentää 
kilpailua.  

 

Pelaaja keskeyttää kilpailun  

Pelaaja, joka keskeyttää kilpailun muusta kuin kilpailutoimikunnan/kilpailunjohtajan käskystä tai 
sairaus- tai loukkaantumistapauksista, on velvollinen vastaamaan keskeytyksestään 
kilpailutoimikunnalle. 
pelaajan tulee ilmoittaa viipymättä toimikunnalle tai kilpailunjohtajalle keskeytyksestään. 
Keskeyttäminen saattaa johtaa kurinpidollisiin toimenpiteisiin, kuten pelaajan kilpailukieltoon 
asettamiseen tulevista kilpailuista, tai muihin sanktioihin. Sairaustapauksissa pelaajan tulee olla 
valmis toimittamaan toimikunnalle lääkärintodistus sitä vaadittaessa. Mikäli ryhmästä joku 



keskeyttää, tulee jäljelle jääneiden pelaajien jatkaa peliään ja tiedottaa kilpailunjohtajaa. Mikäli 
pelaaja jää yksin ilman merkkaajaa, tulee hänen ottaa yhteyttä toimikuntaan/kilpailunjohtajaan, 
joka tarvittaessa järjestää pelaajalle merkkaajan järjestelemällä uudelleen lähellä olevia 
peliryhmiä.  

Tasatulosten ratkaiseminen  

Seuran lyöntipelimestaruuskilpailuissa voitto (ja vain voitto) ratkaistaan välittömästi 
suoritettavalla ”sudden death”-uusinnalla. Uusintareiät ovat lähtökohtaisesti väylät 9 ja 1, joita 
pelataan siinä järjestyksessä niin pitkään, kunnes voittaja on selvillä. Mahdollisista muutoksista 
näihin päättää kilpailutoimikunta. Sudden death play offissa sijoitukset kaksi ja siitä eteenpäin 
ratkaistaan ns. matemaattisella menetelmällä perustuen varsinaisen kilpailun tuloksiin alla 
mainituin tavoin. Kilpailujen tasatilanteet ratkaistaan matemaattisella menetelmällä. Ts. 
tuloskortin mukaiset 9, 6, 3, 1 reikää. Mikäli matemaattinen menetelmä ei saa ratkaisua aikaan, 
ratkaistaan tasatilanne arvalla. Ennen 9 reiän tulosten tarkastelua huomioidaan 36 reiän 
kilpailussa viimeisten 18 reiän tulos, vastaavasti 54 tai 72 reiän kilpailussa ensiksi huomioidaan 
viimeisten 36 ja 18 reiän tulokset.  

Palkinnot  

Mikäli kilpailuissa sarja järjestetään, jaetaan palkinnot liiton antamaa ohjeistusta noudattaen. 
Henkilökohtaisissa kilpailuissa paras scratch -tulos palkitaan aina, ellei toisin ole mainittu. Mikäli 
ammattilaisia osallistuu kilpailuun, pelaavat he samoista palkinnoista amatöörien kanssa. 
Palkintojen jaossa kolmen parhaan palkinnot sarjoittaen jaetaan tai toimitetaan voittajilleen, 
muiden sijojen palkinnot siirtyvät eteenpäin tuloslistassa seuraaville palkintojen jaossa paikalla 
oleville, mikäli kyseisen palkinnon voittaja ei ole paikalla palkintojen jaossa. Sarjojen voittajien 
odotetaan pitävän lyhyt kiitospuhe.  

Kilpailun päättyminen  

Kilpailu tai ottelu katsotaan päättyneeksi, kun palkintojen jaon päättymisestä on kulunut 15 
minuuttia, tai ottelun tulos tai kilpailun tulokset ovat julkaistu. Tämän jälkeen tulokset ovat 
virallisia.  

Protestit  

Protestit kilpailutuloksista tulee esittää viipymättä, vähintään kuitenkin kolmen tunnin sisällä 
tulosten julkistamisesta, kirjallisena kilpailutoimikunnalle.  

 


