
 
TGK Lyöntipelimestaruuskilpailut 2022 
 
Sarjat 
Miehet  54 reikää valkoinen tii  
Naiset  36 reikää sininen tii 
Seniorimiehet 50 36 reikää  keltainen tii 
Seniorinaiset 50 36 reikää punainen tii 
Veteraanimiehet 60 36 reikää sininen tii 
Veteraanimiehet 70 36 reikää punainen tii 
Juniori pojat  36 reikää keltainen tii 
 
Lähtöajat 
Kilpailussa ei ole startteria. Pelaajien tulee itse huolehtia lähtöajastaan. Kilpailun virallinen 
kellonaika on klubitalon digitaalikello. Epäselvissä tapauksissa voidaan ottaa yhteyttä 
caddiemasteriin p.0207 349 050 tai kilpailun tuomariin. 

 
Myöhästyminen: Jos pelaaja on valmiina pelaamaan korkeintaan 5 minuuttia myöhässä 
lähtöajastaan, on rangaistus myöhästymisestä 2 lyöntiä. Jos pelaaja myöhästyy enemmän kuin 
5 minuuttia, suljetaan hänet kilpailusta. 
 
Keskeyttäminen 
Mikäli pelaaja keskeyttää kilpailun ilman hyväksyttävää syytä, seuraa rangaistuksena  
automaattisesti edustus- ja kilpailukielto loppukaudelle 2022.  
 
Sääntötilanteet lyöntipelissä (Sääntö 20.1c) 
Lyöntipelissä kilpailija voi ollessaan epätietoinen oikeuksistaan tai menettelytavoista pelata 
rangaistuksetta toisen pallon. Pelaajan tulee kuitenkin ilmoittaa merkitsijälleen, kumman pallon 
tuloksen hän haluaa jäävän voimaan, mikäli säännöt sen sallivat.  
 
Pelinopeus (Sääntö 5.6) 
Mikäli pelaaja käyttää lyöntiinsä aikaa enemmän kuin 40 sekuntia siitä, kun hänen vuoronsa oli 
pelata palloa, saa pelaaja rangaistuksen säännön 5.6a mukaisesti: 

• Rangaistus ensimmäisestä rikkeestä: Yhden lyönnin rangaistus. 
• Rangaistus toisesta rikkeestä: Yleinen rangaistus. 
• Rangaistus kolmannesta rikkeestä: Tuloksen hylkääminen.  

Jos pelaaja viivyttelee kohtuuttomasti kahden reiän välillä, rangaistus kirjataan seuraavalle 
reiälle.  

 
HUOM! Pallon etsimiseen ja tunnistamiseen golfin säännöt antavat kolmen minuutin 
määräajan. Ryhmän tulee kellottaa jokainen pallon etsintä. 
 
Golfauton käyttö 
Golfauton käyttö on kilpailussa sallittua kilpailutoimikunnan hyväksymästä, perustellusta 
terveydellisestä syystä sääolot huomioon ottaen.  
 
Pelin keskeyttäminen ukkosen tai rankkasateen vuoksi 
Ukkosen uhatessa pelaaja on oikeutettu keskeyttämään pelin. Toimikunta ilmoittaa 
keskeyttämisestä punaista lippua heiluttamalla ja / tai sumutorven äänimerkillä. 
 



Mikäli peli keskeytetään, tulee pelaajien hakeutua suojaan ja välttää aukeita paikkoja sekä 
kosketusta sateenvarjoon, mailoihin ja kärryyn. Pelaajat ohjataan pois kentältä, mikäli pelin 
keskeytystä kestää yli 30 min. 
 
Cut 
Miesten sarjassa 9 parasta ja näistä viimeisen kanssa tasatuloksessa olevat, sekä korkeintaan 10 
lyöntiä johtajasta olevat pelaajat pääsevät 3. kierrokselle. Naisten ja junioripoikien sarjassa 9 
parasta tai korkeintaan 5 lyöntiä johtajasta pelaavat pääsevät 2. kierrokselle.  
 
Seniorimiesten 50 sarjassa 9 parasta, seniorinaisten 50 sarjassa 9 parasta, 60-vuotiaiden 
veteraanimiesten sarjassa 15 parasta, 70-vuotiaiden veteraanimiesten sarjassa 12 parasta ja 
näistä viimeisen kanssa tasatuloksessa olevat, sekä korkeintaan 5 lyöntiä johtajasta olevat 
pelaajat pääsevät 2. kierrokselle. 
 
Sunnuntain pelijärjestys 
Lähdöt sarjoittain käännetyssä paremmuusjärjestyksessä  
Veteraanimiehet 70 klo 9:00 
Veteraanimiehet 60  
Seniorinaiset 50  
Seniorimiehet 50 
Juniorit   
Naiset   
Miehet  
 
Sunnuntain lähtöajoista lähetetään tekstiviestit ja ne julkaistaan kotisivujen kilpailukalenterissa 
lauantai-iltana.  
 
Tasatulokset 
Tasatulosten sattuessa mestaruudesta järjestetään uusinta. Uusinta suoritetaan sudden death- 
menetelmällä väylillä 16 ja 18. Muutoin matemaattinen. 
 
Tuomarit 
Jukka Tuunanen puh. 044 339 8038 
 
Palkintojen jako ja palkittavat 
Palkinnot jaetaan sunnuntaina sarjoittain tulosten valmistuttua.  
Jokaisesta sarjasta palkitaan kolme parasta. 
 
 
HYVÄÄ PELIÄ! 
 
 

 


