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Nämä kilpailumääräykset ovat voimassa kaudella 2017 kaikissa Messilän Golfin järjestämissä kilpailuissa. 
Mikäli Messilän Golf (jäljempänä MeG) järjestää ulkopuolisen tahon hallinnoiman kilpailun, tällöin 
noudatetaan tämän erikseen määrittämiä kilpailumääräyksiä. 
MeG:n järjestämissä kilpailuissa noudatetaan seuraavia määräyksiä, jollei pelattavan kilpailun säännöissä tai 
kilpailukutsussa toisin ole määrätty. Tämä koskee jokaista jäljempänä olevaa määräystä, vaikka sitä ei ole 
erikseen nimen omaisesti todettu. 
Messilän Golfin järjestämissä kilpailuissa Messilän Golf Oy hyväksyy kentällä pelattavat kilpailut ja vastaa 
kilpailuiden taloudesta ja tulospalvelusta, ellei kilpailukohtaisesti toisin sovita. 
Messilän Golf ry esittää kilpailuiden järjestämistä ja vastaa kilpailuiden järjestämisestä ja talkoovoimasta aina 
tarpeen mukaan. 
 

 

Kilpailun johto 

Kilpailulle nimetään johtaja, joka toimii myös kilpailun tuomarina. Kilpailulle voidaan lisäksi nimetä tuomari tai 
tuomareita. Nämä ratkaisevat yhdessä tai erikseen tulkinnanvaraiset asiat. Kilpailuun nimetyt toimihenkilöt 
muodostavat toimikunnan, joka ratkaisee erimielisyydet. Kuitenkin kilpailun vastaavan tuomarin päätös on 
lopullinen. 

Säännöt  

Kilpailuissa noudatetaan R&A Rules Limited –organisaation voimassaolevia golfsääntöjä (Rules of Golf) 
sekä niiden soveltamista (Decisions on the Rules of Golf). Suomen Golfliitto on tuottanut suomenkielisen 
sääntökirjan.  

Messilän Golfin paikallissäännöt löytyvät nettisivulta (www.Messilagolf.fi), 1. Teen ilmoitustaululta sekä 
Caddie-masterin luota. Kilpailupäivää koskevat paikallissääntötarkennukset päättää kilpailun johtaja 
viimeistään kisapäivänä vallitsevien sääolosuhteiden ja kentän kunnon perusteella. 

Golfin sääntöjen mukaan pelaajan tehtävänä on tuntea golfin säännöt ja kilpailua koskevat 
kilpailumääräykset (sääntö 6-1 ja määritelmä Säännöt). Rangaistukset pelissä perustuvat golfin sääntöihin 
tai peliä koskeviin määräyksiin. Tällaisia peliin liittyviä sääntöjä ovat lisäksi Amatöörisäännöt ja 
Tasoitusmääräykset.  

Ilmoittautuessaan MeG:n järjestämään kilpailuun pelaaja sitoutuu noudattamaan myös Suomen Golfliiton 
vahvistamia sääntöjä ja määräyksiä, kuten liikunnan dopingmääräyksiä, eettisten arvojen tai reilun pelin 
periaatteita. Golfliiton hallituksella on pelaajan kotiseuran ja MeG:n lisäksi rankaisuvalta kilpailussa tai sen 
yhteydessä tapahtuneisiin rikkeisiin. 

Osallistumisoikeus  

Seuran sisäisiin kilpailuihin voivat osallistua vain seuran jäsenet. Avoimiin kilpailuihin voivat osallistua kaikki 
Suomen Golfliiton jäsenseurojen jäsenet. Seuran mestaruuskilpailuihin voivat osallistua kaikki Messilä Golfin 
jäsenet. 

Ammattilaisten sekä Non Amateur statuksella palaavan pelaajan 
osallistuminen kilpailuihin 



 

 

 

Avoimet kilpailut: 

Osallistuminen on mahdollista vain SCR-sarjaan. Ei palkintoa 

Sisäiset yksilökilpailut: 

Osallistuminen on mahdollista. Mahdolliset tavarapalkinnot lahjoitetaan junioritoimikunnalle. 

Ilmoittautuminen  

Ilmoittautuminen tehdään omilla tunnuksilla NEXGOLF:ssa, kirjallisesti, sähköpostilla tai caddiemasterille. 
Ilmoittautumisesta tulee käydä ilmi kilpailun nimi, pelipäivä, pelaajan nimi, jäsennumero, kotiseura, gsm-
numero, ikä tai muu kilpailukutsussa mahdollisesti pyydetty tieto. Kilpailuun ilmoittautuminen päättyy 1,5 
päivää ennen kilpailutapahtumaa. 

Ilmoittautuminen on sitova, mutta sen voi peruuttaa kirjallisesti, faxilla tai sähköpostitse ennen arvontaa. 
Mikäli se tapahtuu arvonnan jälkeen ilman hyväksyttävää syytä, maksu peritään jälkikäteen. Tällöin 
pelaajalla on oikeus osallistua seuran järjestämiin kilpailuihin vasta sen jälkeen, kun hän on maksanut edellä 
mainitun kilpailumaksun. Kahdesta poisjäännistä seuraa sulkeminen seuran kilpailuista kahden kilpailun 
ajaksi. 

Jos ilmoittautuneita on vähemmän kuin 30 kpl kilpailu voidaan peruuttaa. Jos yhteen sarjaan on osallistujia 
alle kuusi, sarja voidaan peruuttaa. 
 
Lähtöajat viikonlopun kilpailuihin julkaistaan viimeistään perjantaina klo 15.00. 
 
Lähtöaikojen julkaisemisen jälkeen osallistumisen voi peruuttaa vain lääkärin todistuksella. 
Jos pelaaja ei saavu kilpailuun eikä peruutusta ole tehty sallituissa puitteissa, lähetetään lasku 
kilpailumaksusta kyseisen pelaajan edustamalle seuralle. 

 

Harjoittelu kilpailupäivänä 

Lyöntipelissä ei pelaaja saa kilpailupäivänä pelata kentällä ennen kilpailua, pois lukien kilpailut, jotka alkavat 
klo 18.00 jälkeen (MIDNIGHT- kilpailu). 

Reikäpelissä pelaaja saa harjoitella kilpailukentällä ennen kilpailukierrosta. 

Kilpailukierroksella viimeksi pelatulla viheriöllä saa harjoitella, mikäli ei viivytä peliä. Harjoittelu voidaan 
kieltää kilpailukohtaisesti. 

Golfauton käyttö kilpailuissa 

Avoimissa kilpailuissa ja seuran mestaruuskilpailuissa täyden kierroksen aikana kaikkien pelaajien tulee 
kulkea jalkaisin, ellei lääkärintodistuksen perusteella ole lupaa käyttää golfautoa. Muissa kilpailuissa 
golfauton käytöstä päättää kyseisen kilpailun johtaja. 

Caddien käyttö 

Caddien käyttö kilpailuissa on sallittua muille paitsi junioripelaajille. 

Pelivälineitä koskevat määräykset 



 

 

Kilpailuissa tulee käyttää Golfin Sääntöjen mukaisia palloja ja mailoja. Pallomerkkien määrää ei ole rajattu 
kilpailukierroksella. 

Lähtöaika ja myöhästyminen 

Jos pelaaja on valmiina pelaamaan, korkeintaan viisi minuuttia myöhässä lähtöajastaan, on rangaistus 
myöhästymisestä: 
Reikäpeli: 1. Reiän menetys 
Lyöntipeli: Kaksi lyöntiä 
 

Jos pelaaja myöhästyy enemmän kuin viisi minuuttia, suljetaan hänet pelistä.  
Toimikunta voi sääntöön ”33-7 Rangaistuksen muuttaminen” perustuen mitätöidä pelistä sulkemisen. 
Kuitenkin tätä mahdollisuutta on käytettävä vain hyvin poikkeuksellisissa yksittäistapauksissa, joita voivat 
olla esim. ylivoimainen liikenne-este, kilpailun toimitsijoiden antama virheellinen tieto tms. 

Hidas peli 

Mikäli pelaajaryhmä jää kilpailuun annetusta aikataulusta ja muiden kuin ensimmäisen kilpailuryhmän 
kyseessä ollessa enemmän kuin lähtövälin verran edellä pelaavasta ryhmästä, voidaan heidät asettaa 
aikatarkkailuun. Aikatarkkailusta ei välttämättä ilmoiteta ryhmälle. Mikäli pelaaja ollessaan aikatarkkailussa 
käyttää lyöntiinsä enemmän aikaa kuin 40 sekuntia siitä, kun on hänen vuoronsa lyödä, saa pelaaja 
rangaistuksen pelin viivyttämisestä seuraavasti:  

Ensimmäinen rikkomus: varoitus  
Toinen rikkomus: 1 lyönti  
Kolmas rikkomus 2 lyöntiä  
Useampi rikkomus: Pelistä sulkeminen  

Pelaajan pitää pelata viivyttelemättä (Sääntö 6-7) ja noudattaa kaikkia toimikunnan antamia pelin nopeutta 
sääteleviä määräyksiä. Pelaaja ei saa tarpeettomasti viivytellä pelatun reiän ja seuraavan tiiauspaikan välillä.  
Harjoittelu viimeksi pelatulla viheriöllä ei pääsääntöisesti ole kielletty, ellei kilpailukohtaisesti toisin määrätä. 

Ukonilma ja salamointi 

Jos toimikunta keskeyttää pelin ukkosen vuoksi, on pelaajien keskeytettävä peli välittömästi. Pelaajat eivät 
saa jatkaa peliä ilman toimikunnan lupaa. Rangaistus tämän säännön rikkomisesta on kilpailusta 
sulkeminen. 

Yksi pitkä sireenin ääni: Välitön pelin keskeytys  
Kaksi perättäistä sireenin ääntä: Peli jatkuu  

Tuloskorttien palautus, tasatulokset ja tulosten ilmoittaminen 

Pelaajan on palautettava tuloskorttinsa kilpailukansliaan (caddiemasterin toimipiste) toimitsijoille välittömästi 
kierroksen jälkeen. 

Tasoitukselliset (hcp) kilpailut: Saman tuloksen pelanneiden välillä ratkaistaan sijoitukset tasoituksen 
perusteella. Pelaaja/joukkue jolla on alhaisempi tasoitus voittaa. 

Tasoituksettomat (scr) kilpailut: Saman tuloksen pelanneiden välillä ratkaistaan sijoitukset matemaattisella 
menetelmällä. Pelaaja jolla on paras 9 viimeisen reiän tulos voittaa. Ellei ratkaisua näin synny, ratkaisee 
viimeisen kuuden reiän tulos, sitten viimeisen kolmen reiän tulos, sitten viimeisen reiän tulos ja lopuksi arpa. 

Seuran mestaruuskilpailuissa tasatuloksissa ratkaistaan välittömästi pelattavalla sudden death - kilpailulla 
erikseen määrätyillä väylillä. 



 

 

Reikäpelissä tasatilanteet ratkaistaan sudden death pelillä jatkamalla peliä alkaen 1. väylältä normaalissa 
järjestyksessä. 

Kilpailu katsotaan päättyneeksi, kun palkintojenjaon päättymisestä on kulunut 15 minuuttia tai kun kilpailun 
tulokset on julkaistu. 

EGA-tasoitus 

Pelaajalla tulee olla aktiivinen EGA-tasoitus, jotta hänelle voidaan luovuttaa palkintoja avoimissa 
tasoituksellisissa yksilökilpailuissa. Joukkuekilpailuissa aktiivista EGA-tasoitusta ei vaadita. Jäsen- ja 
tasoituskortista löytyy tähti-merkintä (*) niiden pelaajien kohdalla, joilla tasoitus on aktiivinen. Tasoituksen 
pitäminen aktiivisena edellyttää vähintään 4 tasoitustuloksen palauttamista kalenterivuoden aikana. 
Tarkempia ohjeita SGL:n tasoitusmääräyksistä www.golf.fi. 

Mobiililaitteet (puhelimet, tabletit, tietokoneet) 

Mobiililaitteiden käyttö on sallittua Golfin säännöissä sallituilla tavoilla. Puhelinominaisuuden (soittaminen, 
vastaaminen) käyttö on sallittua ainoastaan tuomarin paikalle kutsumiseksi, hätätilanteissa tai tuomarin 
antamalla luvalla.  

Rangaistus paikallissäännön rikkomisesta. 

Lyöntipeli: Kahden lyönnin rangaistus 

Reikäpeli: Reiän menetys 

Seuraavasta rikkeestä: Pelistä pois sulkeminen 

 

Kilpailumaksut 

AVOIMET KISAT 

Vieraspelaajat 55 € 

GKS OSAKAS 35 

Pelilippu + 20 € 

MeG jäsenet 20 € 

MeG osakkaat 10 € 

 

TEERENPELI TOUR 

Vieraspelaaja 50 € 

GKS osakas  25 € 

 



 

 

 

 

 

SIKSPÄKI JA VIIS LEIDEISTÄ 

50 € 

GKS OSAKAS 25 € 

Kilpailumaksu maksetaan ennen kilpailua. Kilpailijoiden tulee ilmoittautua toimistossa viimeistään 15 
minuuttia ennen lähtöaikaa ja maksaa kilpailumaksu. 

Tietosuoja 

Kun kilpailutoimintaan tarvitaan henkilötietoja Golfliiton, oman seuran tai muiden seurojen 
käyttötarkoituksiin, on rekisterin käyttäjällä vähintään informointivelvollisuus siitä, mihin 
tietoja käytetään. 

Henkilötietojen luovuttaminen tavanomaisluovutuksena – suostumusta ei tarvita, mutta 
asiasta on informoitava etukäteen: 

- kilpailuilmoittautumiseen henkilö joutuu antamaan nimensä, seuransa ja 
tasoituksensa; tämän katsotaan tapahtuvan tavanomaisluovutuksena eikä 
suostumusta tarvita 

- tavanomaisluovutus on kyseessä myös silloin, kun seuran järjestämien 
kilpailujen tuloksia annetaan julkaistavaksi tiedotusvälineissä ja 
internetissä. Tällaisen käsittelytarkoituksen tulee kuitenkin ilmetä seuran 
tai liiton kilpailutapahtumia koskevista säännöistä ja siitä täytyy tavalla tai 
toisella informoida tarvittaessa erikseen myös kilpailun osallistujia. 
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