Seuratiedote koskien
Kaikkia Suomen golfkentillä voimassa olevia paikallissääntöjä
Tasoitusmääräysten tärkeimmät muutokset kaudelle 2016
Sääntö- ja Decisions -kirjojen tilaamista
KAIKKIA SUOMEN GOLFKENTTIÄ KOSKEVAT PAIKALLISSÄÄNNÖT POISTETTU
Suomen Golfliiton Sääntö- ja tasoitustoimikunta on tehnyt päätöksen poistaa käytöstä kaikkia Suomen golfkenttiä
koskeneet paikallissäännöt. Nämä neljä automaattisesti voimassa ollutta paikallissääntöähän ovat: Irtokivet hiekkaesteissä, Mittamerkit kentällä, Sähköjohtoihin osuneet lyönnit sekä Kiinteät haitat viheriön läheisyydessä. Kyseiset
paikallissäännöt eivät ole enää automaattisesti voimassa Suomessa 30.4.2016 alkaen, ellei kenttä niitä sisällytä omiin
paikallissääntöihin. Niinpä kaikkien Suomen golfkenttien on syytä tarkistaa omat paikallissääntönsä ja ottaa poistettuja paikallissääntöjä tarpeen mukaan käyttöön omalla kentällään. Paikallissääntöjen mallit löytyvät uuden sääntökirjan lopussa olevasta liitteestä.
Näiden kaikkia Suomen golfkenttiä koskevien paikallissääntöjen poistamisen syynä olivat tarpeettomuus sekä
heikko tiedottaminen pelaajille näistä ”yleisistä” paikallissäännöistä. Suurella osalla kentistä on ajan myötä saatu
siirrettyä sähköjohdot pois pelilinjoilta haittaamasta pelaamista. Myös useiden kenttien hiekkaesteiden hiekan laatu
on nykyään täysin kivetöntä ja tuo paikallissääntö siksi on usein tarpeeton. Samoin erilaisilla mittamerkeillä (100
m, 150 m jne.) on omat maahan asennetut jalustansa, jolloin ne on helppo ottaa pois ja laittaa takaisin paikoilleen.
Tällaisten merkkien kiinteäksi haitaksi määrittäminen johtaa vain turhiin rangaistuslyönteihin, kun pelaaja siirtää
helposti liikuteltavaa mittamerkkiä, jota ei paikallissäännön nojalla saisi siirtää. Tarpeettomuuden lisäksi pelaajien
on ollut vaikea tietää tai löytää näitä paikallissääntöjä, koska niitä useasti ei ole kirjattuna paikallissääntöihin tai niistä ei ole ollut mitään mainintaa missään. Vastaavasti joillakin kentillä on omissa paikallissäännöissä kyllä lueteltu
nuo neljä paikallissääntöä ja todettu niiden olevan voimassa, mutta sen enempää niiden sisällöstä ei ole mainittu.
Niinpä erityisesti lajin pariin tulevilla on ollut vaikea omaksua näitä kaikkien kenttien paikallissääntöjä.
Jatkossa jokaisen golfkentän vastuulla on itse laatia omat paikallissäännöt, joihin voi sisällyttää vaikka kaikki nuo
aiemmin voimassa olleet paikallissäännöt, jos golfkenttä kokee sen tarpeelliseksi. Kuitenkin jatkossa paikallissääntö,
joka velvoittaa uusimaan lyönnin, kun pallo osuu ilmassa kulkevaan sähköjohtoon, sähkötolppaan tai sähkötolpan tukivaijeriin, sallii pelaajan uusia lyöntinsä rangaistuksetta ainoastaan silloin, kun pallo osuu sähköjohtoon.
Jos tämä paikallissääntö halutaan laajentaa koskemaan myös pallon osumista sähkötolppaan tai harusvaijeriin,
on kentän anottava lupa tällaisen paikallissäännön käyttöön Suomen Golfliiiton sääntö- ja tasoitustoimikunnalta. Golfliiton kilpailujen paikallissääntöihin (SGL Hard Card) tullaan ottamaan mukaan kaksi edellä mainituista
paikallissäännöistä (Irtokivet hiekkaesteissä ja Kiinteät haitat viheriön läheisyydessä) ja ne ovat voimassa Golfliiton
kilpailuissa riippumatta siitä millaiset paikallissäännöt kentällä normaalisti on.
Tässä linkki sääntökirjan paikallissääntöihin (docx)
Tässä linkki SGL Hard Card (docx ja pdf)
Kyseiset asiakirjat ja muita kilpailuihin liittyviä teoksia löytyy osoitteesta www.golf.fi/kilpagolf-materiaalit/
Lisätietoja: Mika Wikström 0400 739 877, Arto Teittinen 050 521 3654 (email: etunimi.sukunimi@golf.fi)

TASOITUSMÄÄRÄYSTEN TÄRKEIMMÄT MUUTOKSET KAUDELLE 2016
9 reiän tasoitustulokset
9 reiän tulokset huomioidaan nyt myös tasoitusryhmässä 2 eli tasoituksesta 4.5 ylöspäin. Tämä koskee harjoitus- ja
kilpailukierroksia. Tasoituskierroksia voidaan pelata useampi kuin yksi päivää kohden, mutta edelleenkään 9 reiän
tasoitustulos ei voi olla osa 18 reiän kierrosta.
Tasoitusryhmän 5 kerroin
Tasoitusryhmässä 5 uusi laskukerroin on 0.1 vanhan 0.2 sijaan.
Tasoitusryhmä 6
Tasoitusryhmä 6 ei ole enää seuratasoitus vaan siitä on tullut virallinen tasoitusryhmä ja täten suurin mahdollinen
EGA-tasoitus on 54. Pelitasoitus määräytyy entisellä seuratasoituksen laskukaavalla.
Ensimmäinen tasoitus
Pelaaja voi saada ensimmäisen tasoituksen jo yhdellä tasoitustuloksella. Tasoitustoimikunnan tulee tällöin tarkkailla
pelaajan tasoituksen kehitystä ja puuttua mahdollisiin epäkohtiin.
CBA (Computed Buffer Adjustment)
Laskukaavaa on hiukan muokattu edellisestä vuodesta ja CBA:n arvovälit ovat muuttuneet. CBA:n mahdollisia arvoja ovat nyt +1, 0, -1, -2 ja -2&RO, kun ne aiemmin olivat +1 - -4&RO.
HR (Handicap Revew) tasoituksen tarkistus
HR korvaa vuositarkastuksen (AHR). Tasoituksen tarkastus tehdään lähtökohtaisesti aina vuoden vaihteessa. Se
voidaan myös tehdä kesken kauden esim. jos pelaajalle ei ole voitu tehdä tarkastusta vuoden vaihteessa, koska hänellä on ollut liian vähän tasoitustuloksia tasoitusrekisterissään. Pelaaja voi pyytää tarkastusta tasoitustoimikunnalta,
mutta tasoitustoimikunnalla on aina oikeus tehdä tarkastus pelaajan tasoitukselle.
Tasoituksen tarkastuksessa lasketaan viimeisen 12 kk aikana tehdyt tulokset. Tasoitustuloksia tarvitaan vähintään 8
kappaletta. Tasoituksen tarkastuksella voi tasoitus muuttua entisen kahden kokonaisluvun sijaan seuraavasti:
• Tasoitusryhmässä 1 : ±1 lyöntiä
• Tasoitusryhmässä 2 : ±2 lyöntiä
• Tasoitusryhmässä 3-5 : ±3 lyöntiä
Lisälukemista: EGA Handicapping System
Lisätietoja: Mika Wikström 0400-739 877 (email: etunimi.sukunimi@golf.fi)
SÄÄNTÖ- JA DECISIONS -KIRJOJEN TILAAMINEN
Uudet Decisions on the Rules of Golf -kirjat ovat saapuneet. Näiden ja sääntökirjojen tilaaminen onnistuu Golfliiton
verkkokaupasta. Linkki verkkokauppaan löytyy www.golf.fi sivuilta valikosta Golfliitto tai suoraan tästä.

Information till föreningar gällande
Lokalregler som gäller alla golfbanor i Finland
De viktigaste förändringarna i HCP-reglerna inför säsongen 2016
Beställning av Regel- och Decisions-böcker
LOKALREGLERNA SOM HAR GÄLLT PÅ ALLA GOLFBANOR I FINLAND HAR AVSKAFFATS
Regelkommittén vid Finska Golfförbundet har beslutat avskaffa de lokalregler som gällt alla golfbanor i Finland.
Lokalreglerna i fråga har gällt: Lösa stenar i bunkrar, Markeringar för mått på banan, Bollar som träffat elledningar
på banan samt Hindrande föremål i närheten av greenen. Dessa nämnda lokalregler är inte mera i kraft efter den
30.4.2016, ifall banan inte själv tillägger dem till sina lokalregler. Därför gäller det för golfbanorna att gå igenom
sina egna lokalregler och införa avskaffade regler i den mån de behövs. Modeller för formulering av lokalregler hittas i den nya regelbokens bilagor i slutet av boken.
Dessa fyra lokalregler har blivit avskaffade för att de ofta är onödiga och också för att spelarna ges dåligt information
om dessa ”generella” regler. En stor del av banorna har med tiden blivit av med störande elledningar på spelområdet. Den fina och stenlösa sandtypen, som idag finns på flera banor har i viss mån gjort även den lokaregeln onödig.
Markeringarna såsom 100m och 150m märken har idag ofta blivit satta på fot, varför det har blivit lätt att bara ta
loss stolpen och sätta den sedan tillbaka. Att definiera sådana här markeringar som oflyttbara hindrande föremål
leder till att spelarna får onödiga pliktslag, när han flyttar dem även om lokalregeln förbjuder förfarandet. Förutom
att de nämnda lokalreglerna ofta har varit onödiga, har spelaren även haft svårt att hitta dessa regler. För att de inte
alltid har blivit fullt utskrivna in i lokalreglerna eller dessa lokalregler har inte blivit nämnda över huvud taget.
I vissa fall har föreningar deklarerat att lokalreglerna är i kraft, men ingenstans har det berättats vilka dessa lokalregler de facto är. Det här har lett till att nya spelar inom grenen har haft det svårt att tillägna sig dessa regler som gällt
alla banor.
I fortsättningen är det varje enskild golfbanas uppgift och ansvar att se till, att lokalreglerna blir gjorda. De kan, ifall
aktuellt, även innehålla alla de nämnda avskaffade reglerna. Dock ändå så att regeln som fordrade att spelaren var
tvungen att annullera sitt slag och slå ett nytt ifall bollen träffade ledningstråd, stolpe eller stag, numera skall endast
gälla då bollen efter slag träffar ledningstråd. Ifall man vill att denna lokalregel skall gälla även då bollen träffar stolpe eller stag, måste banan anhålla om detta från regel- och handicapkommittén vid Finska Golfförbundet. Golfförbundets lokalregler för tävlingar (SGL Hard Card) kommer att innehålla två av de avskaffade reglerna (nämligen
”Stenar i bunkrar” och ”Hindrande föremål nära green”), så de här kommer således att vara i kraft i alla tävlingar
ordnade av Golfförbundet. Detta oberoende av hur banans lokalregler normalt ser ut.
Här är en länk till lokalregler i regelboken (på finska docx och svenska pdf sidor 130-157)
Här är länken till SGL Hard Card (på finska docx och pdf)
Nämnda dokument och annat material gällande tävlingar hittas på www.golf.fi/kilpagolf-materiaalit/ (på finska)
Tilläggsuppifter från Mika Wikström 0400 739 877 eller Arto Teittinen 050 521 3654 (email: fornamn.efternamn@
golf.fi)

VIKTIGASTE ÄNDRINGAR GÄLLANDE HANDICAP-REGLER INFÖR 2016
9 håls handicapresultat
Resultat för handicap gjorda på 9 hål godkänns numera även i grupp 2 dvs. 4.5 uppåt. Dethär gäller både tävlingsoch övningsronder. Man kan spela flera handicap resultat under en dag, dock inte så att en 9 håls rond utgör en del
av en full 18 håls rond.
Faktorn för ändring av HCP gällande grupp 5
HCP grupp 5 är faktorn vid sänkning 0.1 medan den tidigare varit 0.2.
HCP-grupp 6
HCP grupp 6 är inte längre ”förenings-HCP”, utan den har blivit en officiell grupp. I och med detta är den maximala
EGA-handicapet då 54. Handicapen för spel räknas ut enligt samma formel som man använde vid förenings-HCP
Spelarens första EGA-handicap
En spelare kan erhålla sitt handicap redan efter en handicap rond. Handicap-kommittén ska då följa med hur spelarens HCP utvecklas och sedan ingripa vid oegentligheter.
CBA (Computed Buffer Adjustment)
Formeln för uträkning av CBA har blivit en aning ändrad och värdena för CBA har också ändrats. Numera är följande värden på CBA möjliga: +1, 0, -1, -2 ja -2&RO, när de förr var +1 - -4&RO.
HR (Handicap Review) granskning av HCP
HR ersätter den årliga HCP-granskningen (AHR). Granskning av HCP görs i primärt alltid vid årsskiftet. Den kan
även bli gjord under pågående säsong, ifall spelarens HCP inte har t.ex. kunnat bli granskad i årsskiftet, för att han
inte haft tillräckligt många ronder bakom sig. Spelaren kan själv be handicap-kommittén om att få bli granskad,
medan kommittén har alltid rätt att göra en granskning.
• HCP-grupp 1 : ±1 slag
• HCP-grupp 2 : ±2 slag
• HCP-grupp 3-5 : ±3 slag
Ovanstånde mot det att granskningen förr kunde ändra HCP med ±2
Läs mer: EGA Handicapping System
Information ges av: Mika Wikström 0400 739 877 (email: fornamn.efternamn@golf.fi)
BESTÄLLNING AV REGEL OCH DECISIONS-BÖCKER
De nya böckerna (också Regler för Golfspel utgiven av Svenska Golfförbundet) har nu anlänt till Golfförbundet.
Dessa kan beställas via förbundets näthandel. Ni kan finna länken till nätbutiken via www.golf.fi och menyn Golfliitto eller direkt länken.

