MINIGOLF OPEN STANDARD –KILPAILU
11.09.2016
Suomen Ratagolfliitto järjestää yhteistyössä Lampila Golfin kanssa The Pirate Adventuregolf -kentällä
Minigolf Open Standard -kilpailun 11.09.2016.
http://www.pirateadventuregolf.fi
Kilpailu käydään kansainvälisen ratagolfliiton, WMF:n kilpailusäännöillä.
Kilpailija saa käyttää haluamansa määrän erilaisia WMF:n kilpailukäyttöön hyväksymiä palloja ja
mailoja. Myös golfpallolla on sallittua pelata.
Liitteenä ovat ratakohtaiset pelisäännöt.
LÄHTÖAJAT
Sunnuntaina klo 10.00 alkaen
HARJOITTELU
Lauantaina 19.09 klo 09.00 alkaen; sisältyy kilpailumaksuun
Sunnuntain aamuharjoittelu päättyy klo 09.45
PELITAPA JA SARJAT
Kaikki pelaavat 3 kierrosta, jonka jälkeen 12 parasta pelaavat vielä
finaalikierroksen. 4 kierroksen yhteenlaskettu tulos ratkaisee sijoitukset.
Kilpailussa on vain yksi yleinen sarja.
KILPAILUMAKSU
Kaikilta pelaajilta 30,Maksu suoritetaan kilpailupaikalla.

TUOMARI
SRGL:n määräämä

ANTIDOPING
Liitto ja sen jäsenet ovat sitoutuneet kulloinkin voimassaolevan Suomen Antidopingtoimikunnan ja sitä
kautta WADA:n ja WMF:n antidopingsäännöstöön.
Kilpailussa saatetaan suorittaa dopingtestausta ja alkoholikontrollia.
KILPAILULISENSSI
Suomen Ratagolfliiton alaisissa kilpailuissa vaaditaan pelaajalta
jonkin liiton jäsenseuran jäsenyys ja voimassaoleva kilpailulisenssi.

Ennen kilpailua on mahdollista liittyä Suomen Ratagolfaajat r.y:n
jäseneksi maksutta ja lunastaa liiton yhden kilpailun kilpailulisenssi
hintaan 20,- (yli15v) ja 10,- (alle 15v).
PALKINNOT
Palkintoihin ohjataan 15,- kunkin pelaajan osanottomaksusta.

-10 os. 1 palk 100%
11-13 os. 2 palk 70% - 30%
14- 16 os. 3 palk 50% - 30% - 20%
17- 20 os. 4 palk 50% - 25% - 15% - 10%
21-25 os. 5 palk 40% - 25% - 15% - 10% - 10%
26-30 os. 6 palk 35% - 20% - 15% - 10% - 10% - 10%
31-35 os. 7 palk 35% - 20% - 15% - 10% - 8% - 6 %
36 - os 8 palk 30 % - 20 % - 15% - 10% - 8% - 7 % - 5 % - 5%

ILMOITTAUTUMISET
Perjantaina 9.9. klo 18 mennessä sähköpostitse:
info@pirateadventuregolf.fi
MAJOITUS
Hotelli Sommelo, Kuusankoski, http://www.sommelo.com/ -lähin hotelli; n. 10 km

Tervetuloa viihtymään MOS-kilpailuun!
SRGL ja The Pirate Adventure Golf

Kenttä- / ratakohtaiset pelisäännöt
Pääosin noudatetaan Suomen Ratagolfliiton kilpailu- ja pelisääntöjä.
Kullekin radalle on merkitty aloitusalueen etureuna golfpalloilla.
Lyötävän pallon tulee olla merkkipallojen välisellä linjalla tai sen takana.
Kaikilla radoilla pallon pelaamista jatketaan pallon pysähtymiskohdasta,
kun pallo on poistunut aloitusalueelta. Jos pallo palaa aloitusalueelle
(esim. ylämäkeen lyötävän radan aloituslyönti jää vajaaksi ja pallo pyörii
takaisin), peliä jatketaan aloitusalueelta vapaasti valittavissa olevasta kohdasta.
Jos pallo menee radan reunuksen yli ( reunuksina toimivat tiilet, paalut ja
ratojen välinen karheikko), pallo voidaan siirtää 20cm:n etäisyydelle
reunuksesta radan ylityskohdasta. ratojen 1 ja 2 sekä 13 ja 14 välissä
on karheikko. Pallon mennessä karheikkoon jatketaan pelaamista pallon
pysähtymiskohdasta, ellei ole muuta syytä saada siirtää palloa. Pallon
mennessä em. radoilla karheikon yli toisen radan puolelle pallo saadaan siirtää
karheikon ulkoreunalle ylityskohtaan. Reunuksia saa vapaasti käyttää pelaamisen apuna.
Siirtosääntö
Pallon jäädessä reunuksen/laidan läheisyyteen saa pallon siirtää
kohtisuorasti laitaan nähden enintään 20cm:n etäisyydelle laidasta. Vastaava siirto
saadaan tehdä pallon jäädessä esteen läheisyyteen.
Pallon mennessä bunkkeriin voi peliä jatkaa bunkkerista tai viedä pallo
takaisin pallon edelliseen pysähtymiskohtaan. Käytetty lyönti lasketaan,
rangaistuspistettä ei tuomita.
Erityiset säännöt
Rata 3
Jos tykki on paikallaan: Pallon jäädessä kiinni tykin pyöriin tai takatukeen
pallon voidaan siirtää 20cm radan suunnassa eteen tai taaksepäin
(riippuen kummalle puolelle esteeseen nähden pallo on jäänyt). Jos palloa ei pysty
lyömään tai se ei pysy rinteessä paikallaan, siirretään pallo samassa linjassa
välitasanteelle (linja määrätään paikan päällä).
Rata 8
Jos pallon putoaa vesiesteeseen, peliä jatketaan aloitusalueelta (jo käytetty lyönti lasketaan).

