KENTTÄOHJEISTUS
LÄHTÖAJAT
Lähtöajat ovat varattavissa 10 min välein, caddiemaster vahvistaa ryhmän lähtöajan ja
lähtöaikoja tulee noudattaa. Caddiemaster voi aikaistaa pyynnöstä lähtöajan, jos se
on mahdollista. Varauksen vahvistaminen on tärkeää pelaajien turvallisuuden ja vakuutuksen voimassaolon vuoksi.
RYHMÄT

Ryhmän maksimitasoitusraja on 108 ja ryhmäkoko neljä. Ryhmän koko on merkittävää joustavan kenttäetenemisen vuoksi. Jokainen ryhmä huolehtii pelinopeudestaan. Pallojen etsimisen maksimiaika on 5 minuuttia.

ETENEMISJÄRJESTYS
Kentällä edetään väyläjärjestyksen mukaisesti 1 – 9 ja 10 – 18. Toisen kierroksen lähtöaika on varattava noin kahden tunnin päähän ensimmäisestä lähtöajasta. Kilpailutilanteessa kilpailijalla on aina etuoikeus pelaamiseen. Sivuväyliltä tulevilla (entiset 9, 10
ja 11) on väistämisvelvollisuus.
JÄLKIEN KORJAAMINEN
Jokaisen pelaajan velvollisuutena on korjata lyönneistä aiheutuneet jäljet kentällä ja greeneillä. Pelaajalla tulee olla mukana TASKUSSA greenihaarukka, jolla korjataan painaumat greeneillä.
TASOITUSKIERROKSET
EGA-tasoitusjärjestelmän tarkoituksena on saavuttaa yhtenäinen ja oikeudenmukainen
tasoitusjärjestelmä koko Euroopassa ja mahdollistaa eritasoisille pelaajilla pelaaminen
ja kilpaileminen mahdollisimman reilusti ja tasapuolisesti.
Jokainen pelaaja on vastuussa omasta tasoituksestaan.
Jos pelaajan tasoitus on yli 4,5, tasoituskierrokseksi riittää väylien 1 – 9 pelaaminen.
Tasoituskierroksen pelaamisesta ilmoitetaan caddiemasterille ennen kierrokselle lähtemistä tai merkitään varauksen yhteydessä Nextgolfiin, tulos merkitään leimattuun korttiin sekä Nextgolfin omalle pelaajasivulle. Merkitsijän tasoituksen tulee olla 36 tai pienempi. Korttiin merkitään selkeästi pelat-

tu tii keltainen, punainen tai musta sekä merkitsijän nimi ja nimenselvennys.
Pelaajan tulee pelata vähintään neljä tasoituskelpoista kierrosta kaudessa, hänen tulee
palauttaa pelaajan ja merkitsijän allekirjoittamat kortit kyseisiltä kierroksilta saadakseen virallisen EGA-tasoituksen.
Päivän aikana voi pelata yhden tasoituskierroksen. Tasoituskierroksen tuloskortti palautetaan caddiemasterille ja toimiston ollessa suljettuna ulkona olevaan postilaatikkoon.
UKKONEN Mikäli sääennusteiden ja -havaintojen mukaan on pienikin ukkosen mahdollisuus kannattaa golfkentällä olla äärimmäisen varovainen. Sateenvarjon käyttö tai puun alle meneminen on erittäin vaarallista. Mikäli kentän toimihenkilöt varoittavat mahdollisesta ukkosen vaarasta ja näette ukkospilvien lähestyvän kenttäaluetta, täytyy peli keskeyttää oma-aloitteisesti ja hakeutua suojaan. Mikäli ukkonen on
kentän läheisyydessä pitää mailat ja kärryt jättää kentälle, kun pelaajat itse hakeutuvat
suojaan. Caddiemasterin antaessa kentältä poistumiskehotuksen, sitä on välittömästi
noudatettava. Noudattamatta jättämisestä seuraa viikon pelikielto.
RANGE

Rangepallojen kerääminen on iltaisin klo 21 alkaen kesällä ja klo 20 alkaen syksyllä.
Range on suljettu pallojen keräämisen aikana. Jos poletilla tulee koriin automaatista vain muutama pallo, syynä on yleensä pallojen loppuminen. ÄLÄ KÄYTÄ useampaa polettia, jos koneesta ei tule palloja. Range ja lähipelialue on suljettu Creen
Card -kurssien sekä junioriharjoitusten aikana.

BÄGIVARASTO
MAKSUT

Bägivaraston vuosimaksu tulee suorittaa kassalle 10.6.2016 mennessä. Lunastamattomat paikat vuokrataan tämän jälkeen eteenpäin. Varaston käyttö on sallittu vain vuokran maksaneille asiakkaille.

KÄRRYT

Jokainen varastossa kärryjä säilyttävä asiakas huolehtii siitä, että kärryjen rattaat ovat
puhdistettu ruohosta ennen varastoon tuonti. Kärryjä säilytetään niille erikseen merkityillä paikoilla. Kärryjä ei saa säilyttää seinustoilla eikä bägiparruissa, koska ne estävät
vapaan kulun ja siivouksen.

OVIEN SULKEMINEN
Varaston käyttäjillä on vastuu siitä, että ovet suljetaan ja valot sammutetaan. Kemin
Seudun Golf Oy ei vastaa varastossa säilytettävästä omaisuudesta.
SIISTEYS

Varaston käyttäjät huolehtivat omalta osaltaan varaston siisteydestä eivätkä jätä tavaroita lojumaan lattioille.

PUKUHUONEET
Klubirakennuksessa on asiakkaiden käytössä sekä miesten että naisten pukuhuone
suihku- ja WC-tiloineen. Pukuhuoneet ovat lukittuna, avaimen saa kassalta. Pukuhuoneissa on lukollisia kaappeja, joihin saa tarvittaessa avaimen kassalta.
MAKSUKÄYTÄNTEET
PELILIPUT Yritysasiakkailla on oikeus saada osakemaksua vastaan 40 kpl pelilippuja. Peliliput voi
tilata 15.5.2016 alkaen caddiemasterilta. Liput merkitään Nextgolf-järjestelmään ja pelilippuoikeuden voi osoittaa pelaamaan tullessaan joko ilmoittamalla pelilipun numeron
tai antamalla lippua vastaavan tositteen. Lippujen toimitusaika asiakkaalle on 3 päivää.
OSAKKEEN VUOKRAAMINEN
Osakkeen omistaja ilmoittaa caddiemasterille, jos hän vuokraa osakkeensa pelioikeuden jollekin toiselle henkilölle. Osakkeen pelioikeuden käyttäjä merkitään aina Nextgolfjärjestelmään ja sitä ei voi kauden aikana muuttaa muulle henkilölle.
PELIOIKEUDEN MERKITSEMINEN TIETOJÄRJESTELMÄÄN
Nextgolf-järjestelmä sulkee pois mahdollisuuden varata kenttäaikoja, jos yksikin asiakkaalle lähetetty lasku on järjestelmässä avoinna. Lasku voi olla avoinna maksamattomuuden tai maksaessa väärin merkittyjen tietojen vuoksi. On erityisen tärkeää, että
asiakkaan saama lasku maksetaan sillä viitteellä, joka laskuun on merkitty. Tällöin
maksu kirjautuu oikeaan kohteeseen järjestelmässä. Asiakkuuteen kuuluu jäsenmaksu
ja vuokrapelioikeusmaksu tai osakkaan pelikausimaksu. Jos jompikumpi on maksamatta, varausta kentälle ei voi tehdä. Jos asiakas ei aio maksaa vuokrapelioikeutta tai pelikausimaksu, siitä tulee ilmoittaa caddiemasterille.
LIIKUNTA- JA TYKY-SETELIT
Pelikausimaksut, kierrosmaksut ja poletit voi maksaa liikunta- ja tyky-seteleillä sekä
Smartum-kortilla. Smartum-verkkomaksua käytettäessä maksutosite tulee esittää kassalla varauksen vahvistamisen yhteydessä.

