
  

Juhala.info Golf Society  2021 säännöt ja ohjeet 
 
Pelikaudet 
Kevät-kausi 12 kilpailua (tammi-huhtikuu) 
Syys-kausi 10-12 kilpailua (syys-joulukuu) 

Sarjat 
Pistebogi sarjat: 
 
Naiset  17.1 – 36 kategoria 3 
 
Miehet,  tasoitukset 17.1 - 28. kategoria 2 

Tasoitukset 0 – 17  Miehet ja Naiset kategoria1 

Kilpailutasoitus määräytyy tasoituksen ja kenttäkohtaisen  
slope-taulukon mukaan. 

Kategoria 3 pelataan punaisilta tee-merkeiltä. 
Kategoriat 1 ja 2 pelataan keltaisilta tee-merkeiltä. 
Kuitenkin niin, että yli 70-vuotiaat voivat pelata Sinisiltä tee-
merkeiltä. (miesten sinisen slopen mukaan). 
Jos joillain kentillä ei ole käytössä sinisiä tee merkkejä, 
pelataan punaisilta tee merkeiltä.  
(miesten Punaisen slopen mukaan) 
Miehet yli 75 vuotta voivat pelaavat punaisilta tee merkeiltä 
 
Tasatuloksissa alempi tasoitus voittaa. 

Etäisyysmittarin käyttö on sallittu. 

Kilpailun johtaja ja Tuomarit 
Kilpailun johtaja: Timo Juhala 
Kilpailun tuomarit: Raimo Holopainen 
    Leo Mäki-Kokkila 
    Hikke Ahtiainen 

Dos Leones Order of Merit. 

Kauden aikana kerätään OM-pisteitä ja eniten pisteitä kerännyt 
on kauden voittaja. 
Kauden osakilpailuista lasketaan seitsemän parhaan 
osakilpailun sijoituspisteet. 
 
om-kerroin eri kilpailuissa on 1, ja   finaalin kerroin on 1,1. 
Kauden lopuksi palkitaan Dos Leones Order of Merit-palkinnolla 
eniten sijoituspisteitä kerännyt golfari. Palkinnoksi kunnian 
lisäksi, Dos Leones-lahjakortti 100€ voittajalle sekä toiseksi 
tulleelle 50€, sekä nimi Dos Leones-ravintolassa pidettävään 
kiertopalkintoon 



  

 

OM-Piste järjestelmä:      

Piste systeemissä 20 bogipistettä on raja, jonka jälkeen pelaaja alkaa 
keräämään OM-pisteitä. Eli kun saat tulokseksi 36 pistettä, eli pelaat 
omaan tasoitukseesi, saa 16 om-pistettä. Maximina 20 pistettä. 

Pogi-pisteet Om-pisteet 
19   0 
20   0 
21   1 
22   2 
23   3 
24   4 
25   5 
26   6 
27   7 
28   8 
29   9 
30   10 
31   11 
32   12 
33   13 
34   14 
35   15 
36   16 
37   17 
38   18 
39   19 
40   20 Max 
41   20 
42   20 

Lisäksi palkitaan jokaisessa osakilpailussa kolme parasta 
tulosta bonuspistein kaikista kolmesta kategoriasta seuraavasti 

Sijoitus Pisteet  Ei kerrointa 
1.    3 pist.  
2.   2 
3.  1 

Uudet säänöt ja READY GOLF 
Uudet säännöt astuivat voimaan 1.1.2019 ja niitä sovelletaan Dos Leones 
kilpailuissa täysmääräisesti heti alusta lähtien ilman siirtymäaikaa tai 
poikkeuksia. ”Perinteinen” siirtosääntö on kuitenkin voimassa kaikissa 
kilpailuissa. 
 

Vahva kehotus pelaajille on noudattaa Ready Golf -pelaamista (Sääntö 
6.4.) aina kun se on mahdollista eli se lyö, joka on valmiina, mutta kuitenkin 
aina turvallisesti ja vastuullisesti! Perinteistä honour-järjestystä ei siis 



  

tarvitse noudattaa. Erityisen tärkeää on, että pelatun reiän jälkeen joku 
avaa – jos väylä on vapaa. Avaaja voi täyttää kortin lyöntinsä jälkeen. 
Viheriöllä suositellaan puttausjärjestykseksi sellaista, että ne, jotka 
haluavat putata lipputangon ollessa reiässä, puttaavat ensiksi – vaikka 
olisivat lähempänä reikää kuin muut. 
 

Toinen pelikierroksen nopeuttamiseen tähtäävä on noudattaa Sääntöä 
21.2  
Maksimitulos, jossa kannustetaan pelaajaa nostamaan pallonsa pois 
pelistä, mikäli he ovat saavuttaneet maksimituloksen. Dos Leones 
kilpailuissa maksimitulos on seuraavasti  par3 = 7, par4 = 8 ja par5 = 10 eli 
nämä tulokset kehotetaan merkitsemään korttiin viivan sijasta. 
 

Säännön 5.6 – Kohtuuton pelin viivyttäminen – mukaan pelaajalle, ja myös 
koko ryhmälle voidaan antaa rangaistus esimerkiksi tilanteessa, jossa 
kentän valvoja (marshall) raportoi kilpailujohdolle 
piittaamattomuudesta. 

Palkinnot ja palkitsemiset osakilpailuissa 
Kunkin sarjan kolme parasta palkitaan Dos Leones-
lahjakorteilla.  ( 25€, 20€, 15€) 
Neljäs ja viides saavat viinipullon 
Sekä lisäksi lähimmäs lippua-palkinnot (viinipullot tms..).   
Joka osakilpailussa on vähintään kaksi lähimmäslippua kilpailua 
ja joku muu erikoiskilpailu. 
Lisäksi palkitaan paras scratch-tulos. 
Palkinnoista lahjakortit luovutetaan voittajille vaikka he eivät 
olisi palkintojenjaossa, mutta mikäli voittona on viinipullo tai 
tavarapalkintoja ja niiden voittajat eivät ole palkintojenjaossa, 
ne arvotaan paikalla olijoiden kesken. (sijat 4-5, ja 
erikoiskilpailut) 
Lahjakortit käyvät Dos Leones ravintolassa ruokailun 
yhteydessä. Niillä ei voi maksaa golf kierrosta tai golf ruokailua 
eikä niillä voi ostaa Dos Leones tuotteita. Muista käyttää 
lahjakorttisi ennen kuin se menee umpeen. Lahjakortteja voi 
käytää vain yhden kerrallaan. 

COVID-19 Muutokset palkintoihin 
Koska pandemian vuoksi kilpailija määrät jäävät normaalia 
pienemmiksi, otetaan palkintojen jakamisessa käyttöön 
seuraavanlainen palkitsemisjärjestelmä: 

Alle 25 pelaajaa. 
Palkitaan 5 parasta pelaajaa, yhdistäen kaikki kolme kategoriaa. 
Pisteet jaetaan kuitenkin kategorioiden mukaan. 
 
Alle 40 pelaajaa. 
Palkitaan 2 parasta kaikista kolmesta kategoriasta lahjakortein 
ja sijat 3-5 tavarapalkinnoin. 

 



  

Palkintojenjako ja ruokailu 

Palkintojen jako tapahtuu Dos Leones-ravintolassa kilpailun 
jälkeen. 
 
Muutamissa osakilpailuissa kilpailumaksuun kuuluu ruokailu Dos 
Leones ravintolassa palkintojenjaon yhteydessä. Kauden 
viimeisen kilpailun jälkeen palkitaan Order of Merit voittaja Dos 
Leones ravintolassa.  
 

Lisäksi tarjotaan mahdollisuus ruokailla 
palkintojenjaonyhteydessä Dos Leones ravintolassa.  
Ruokailu maksaa 10€ ja se sisältää joko kana-, kala- tai liha-
aterian. 
Ateriat ilmoitetetaan etukäteen ja ja ilmottautumisen yhteydessä 
kilpailijat ilmoittavat halustaan ruokailla ja samalla kun 
maksavat kilpailumaksun maksavat myös ruokailukupongin.  
Ruokailu ja palkintojenjako klo 16.00 ellei toisin ilmoiteta. 

Kilpailumaksu ei sisällä buggya. Sen hinta ilmoitetaan erikseen.  
(joissain kilpailuissa buggy sis hintaan, ilmoitetaan erikseen) 
Ilmoittautumisen yhteydessä tulee mainita byggyn tarpeesta. 
Lisäksi, miehet yli 65 ja 75 pitää ilmoittaa, miltä tee merkeiltä 
pelaa. 

Siirtosääntö (talvisääntö) 
käytössä Kaikissa kilpailussa.  
Koska kilpailuissa pelaa monen maan kansalaisia ja vaikka 
säännöt on hyvin selkeät, on käytäntöjä monenlaisia.  
Tällä pyritään tasapuolisuuteen kilpailijoiden kesken. 

Tasoitukset 
Kilpailijan tulee huolehtia tasoituksestaan ja ilmoittaa tarkka 
tasoitus joka kerta ilmottautuessan kilpailuun. 

Tiedotus ja ilmoittautumiset 
Torstaina pelattavaan kilpailuun pitää ilmoittautua tiistai iltaan 
mennessä! Näin kilpailun järjestäjälle jää aikaa informoida 
kenttää pelaajamäärästä ja mahdollisesti peruuttaa 
ylimääräiset teeajat.  
Ilmoittautuminen, seuraavat tiedot ilmoitettava 
Tarkka tasoitus 
Miehet 65/75 v, Valittu peli tee (pun, sin tai keltainen) 
Buggyn tarve 
Osallistuminen ruokailuun 
Sähköposti osoite ja matkapuhelinnumero 
 
 



  

TIEDOTUS 
Kilpailujen tiedotus tapahtuu Juhala.info web-sivujen ja 
Juhala.info Golf Society Facebook sivujen kautta. 
Web sivuille tulee kilpailukalenteri, tulokset ja rankinglistat 

Ilmottautumiset 
Sähköpostilla:  timo@juhala.info 
Teksitiviesti ja whatsup käy myös 
Puhelin: 647 127 498 / Timo 
Facebook; Juhala.info Golf Society 
www. Juhala.info 

 
Web sivuille tulee kilpailukalenteri, tulokset ja rankinglistat 
Ilmottautumiset  
Sähköpostilla: dosleonesgolf@gmail.com 
Puhelin: 647 127 498 / Timo 
Facebook; Dos Leones Golf Society 
www.dosleones.net 

 

Huomioitavaa 
Peliryhmät 
Peliryhmiä muodostettaessa pyritään ryhmät tekemään 
tasoituksien ja order of merit sijoituksien mukaan. 
Tällä tavalla pyritään saamaan pelaajat pelaamaan kilpailuissa 
uusien ihmisten kanssa. Kuitenkin joitain poikkeuksia voidaan 
tehdä, kun kyseessä on esim samalla kulkuneuvolla kentälle 
saapuminen tms. 

Peliaika 
Tulemme kiinnittämään huomiota pelin sujumiseen. 
Maksimi peliaika on 4,5 tuntia. 
Kentän marshaleille tullaan antamaan ohjeet hitaan ryhmän 
siirtämiseksi eteenpäin. 
Jokaisen peliryhmän pitää huolehtia, että pysyy edellä menevän 
ryhmän kannassa. Hidas pelaaminen vaikuttaa kaikkiin perässä 
tuleviin ryhmiin, pelirytmi häviää ja palkintojenjako viivästyy.  
Pyritään huomioimaan, että jokaisessä ryhmässä olisi kokeneempi 
pelaaja, joka osaa ja ymmärtää pitää ryhmän oikeassa rytmissä. 
Mikäli peliryhmä siirretään kenttähenkilökunnan kehotuksesta 
jonkin reiän yli, merkitään silloin tuloskorttiin viiva. 
Pidä huoli ryhmäsi rytmistä, ja jos pelikaverisi on hidas tai toimii 
ryhmää hidastavasti, mainitse siitä. Se on kaikkien etu. 

 



  

COVID Huom. 
Kaikkia kenttien ja viranomaisten COVID-19 suosituksia ja määräyksiä 
tulee noudattaa. Mikäli pandemian vuoksi kilpailuun ilmoittautuu vain 
pieni määrä pelaajia, saatetaan kilpailu joutua perumaan. 
Mikäli kausi jää pelaamatta tai keskeytetään, ei kauden lopuksi jaeta 
OM-palkintoja. 
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