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Kemin Golf Klubi
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.

RYHMÄT Ryhmän  maksimitasoitusraja  on  108  ja  ryhmäkoko  neljä.  Ryhmän  koko  on 
merkittävää joustavan kenttäetenemisen vuoksi.

ETENEMISJÄRJESTYS
Kentällä edetään väyläjärjestyksen mukaisesti  1 – 9 ja 10 – 18. Kentällä on voimassa 
ohitussääntö,  jonka  mukaan  suuremmalla  väylänumerolla  pelaavat  ovat  etuajo-
oikeutettuja eli  takaysiä  pelaavat  saavat  avata  ensin  ja  päätösväylällä  väylää  12 
pelaavat.  Toiselle  kierrokselle  lähtijät  voivat  varata  lähtöajan  tai  käyttää  ykköstiillä 
ohitussääntöä. Kilpailutilanteessa kilpailijalla on aina etuoikeus pelaamiseen.

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.

Jos pelaajan tasoitus on yli  11,5, tasoituskierrokseksi riittää väylien 1 – 9 pelaaminen. 
Tasoituskierroksen pelaamisesta ilmoitetaan caddiemasterille ennen kierrokselle 
lähtemistä,  tulos  merkitään  leimattuun  korttiin  sekä  Nextgolfin  omalle 
pelaajasivulle. Merkitsijän tasoituksen tulee olla 36 tai pienempi.

Pelaajan tulee pelata vähintään kolme tasoituskelpoista kierrosta kaudessa ja 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  tai  kortilla koriin tulee 
automaatista vain muutama pallo,  syynä on yleensä pallojen loppuminen.  ÄLÄ KÄYTÄ 
useampaa polettia tai laita korttia automaattiin uudelleen, jos koneesta ei tule 
palloja.  Range ja lähipelialue on suljettu Creen Card -kurssien sekä junioriharjoitusten 
aikana. 


