GOLF PIRKKALA PELIOHJESÄÄNTÖ 2018

Golf Pirkkalan golfkentälle ovat tervetulleita pelaamaan kaikki jäsen- ja tasoituskortin omaavat pelaajat.
Seuraavassa ohjeet mitä sinun tulee tietää pelaamisesta, pelaamisoikeudesta, varaamisesta sekä
golfetiketistä.
Osakkeiden tuottamat pelioikeudet
• A-osake; 2 aikuista ja 2 samassa taloudessa asuvaa alle 21-vuotiasta junioria. B-osake; 1 aikuinen ja 1
samassa taloudessa asuva alle 21-vuotias juniori. C-osake; kaksi vapaata pelioikeutta.
• A- ja B-osakkeisiin nimetään pelioikeuden käyttäjät kaudelle 2018 yhtiön ilmoittamaan päivämäärään
mennessä (31.3.2018) ennen pelikauden alkua.
• Osakkeiden tuottamat pelioikeudet voi vaihtaa myös pelilipuiksi. A- ja B-osakkeesta 20 kpl ja C-osakkeesta
60 kpl. Liput ladataan nexgolfiin sarjakortiksi. Peliliput voi myös myydä yhtiölle (50/100%) hintaan á 29,50€.
Lähtöaikojen varaaminen
• Golf Pirkkala Oy:n osakkeenomistajat ja pelioikeuden haltijat voivat varata aikoja kaksi viikkoa etukäteen.
• A- ja B-osakkeella pelaavalla henkilöllä voi olla kerralla varattuna kolme lähtöaikaa, yksi varaus päivää
kohden.
• C-osakkeella voi olla ajanvarauskalenterissa kerralla varattuna kuusi lähtöaikaa (kuudelle pelaajalle), joista
neljä varausta päivää kohden siten, että varausten välin tulee olla kuusi tuntia (eli maksimissaan kaksi
pelaajaa kuuden tunnin välein). Pelaajat valvovat itse, ettei päällekkäisiä varauksia esiinny,
päällekkäisyyksistä peritään maksu. C-osakkeella varausta tehdessä on ilmoitettava osakkeen numero (ts.
varata osakkeen omilla nexgolf-tunnuksilla).
• Jokaisella pelioikeuden haltijalla on henkilökohtainen varaustunnus (C-osakkeella oma varaustunnus).
Varaustunnuksia ei saa luovuttaa ulkopuolisille. Varaustunnusten väärinkäytöstä peritään greenfee maksu.
• Vieraspelaajat voivat varata aikoja kolme (3) päivää aikaisemmin teetime-palvelun kautta
• Varaukset pidemmän ajan päähän erikoisryhmille ja asiakastilaisuuksiin annetaan ainoastaan
caddiemasterin toimistosta 010 292 6900 tai caddiemaster(a)golfpirkkala.fi
Varausten peruuttaminen ja muuttaminen
• Peruutukset ja mahdolliset muutokset lähtöryhmiin tulee tehdä viimeistään 4 tuntia ennen peliaikaa.
• Aamupäivän (ennen klo 12) ajat tulee peruuttaa edellisenä iltana kello 18:n mennessä.
• Varauksen tehnyt pelaaja vastaa varauksen kaikista maksuista myös no-show -tilanteessa.
• Käyttämättä jääneiden ja peruuttamattomien lähtöaikojen suhteen noudatetaan seuraavaa menettelyä;
Ensimmäisellä kertaa huomautus, sen jälkeen aina greenfee-maksu ja usein toistuvasta
peruuttamattomuudesta pelaaja menettää oikeuden varata lähtöaikoja netin kautta etukäteen (varaus vain
paikan päältä). Uusia varauksia otetaan vasta, kun peruuttamattomat lähtöajat on maksettu.
Ilmoittautuminen ja vahvistaminen
• Jokaisen pelaajan on vahvistettava lähtöaikansa ilmoittautumalla caddiemasterille viimeistään 15
minuuttia ennen lähtöaikaa (jos myöhästyt, soita).
• Pelioikeutta käyttävän on ehdottomasti esitettävä pelioikeustunniste (bägilätkä tai muu yhtiön antama
tunniste) ilmoittautumisen yhteydessä.
• Vahvistamaton lähtöaika voidaan myydä edelleen.
• Osakkaan tai pelioikeuden haltijan seurassa samassa lähdössä pelaava vieraspelaaja saa alennetun
greenfeen (45€ arkisin ja 55€ viikonloppuisin). Isännän tai emännän on oltava mukana ilmoittautuessa.
Lähtöryhmät
• Yhdessä ryhmässä pelaavien tasoitusten summa voi olla korkeintaan 120.
• Muutoksen lähtöryhmiin tekee ainoastaan caddiemaster tai kentällä valvoja.

Paikallissäännöt
• Paikallissäännöt on nähtävillä klubirakennuksen ilmoitustaululla ja saatavana caddiemasterilta.
Pelinohjaus kentällä
• Peliä ohjaavat valvojat ja startterit kiinnittävät erityistä huomiota mm. pelin sujuvuuteen ja kentän
käyttöön. Valvojat liikkuvat kentällä golfautoilla ja heillä on oikeus puuttua kentän ohjeiden tai golfetiketin
vastaiseen toimintaan. Heillä on myös lupa poistaa pelaaja kentältä.
• Valvojalla on oikeus tarkastaa pelaajan henkilöllisyys.
• Valvojalla on oikeus poistaa kentältä pelaaja, joka ei ole maksanut pelimaksua.
Harjoitusalueet
• Harjoitusalueet, range, harjoitusgriinit (2 kpl) sekä chippialue ovat kaikkien käytettävissä kentän ollessa
auki.
• Harjoitusgriineillä, chippialueella ja lähipelialueella on rangepallojen käyttö kielletty.
• Pro shop myy rangepoletit, joilla saa palloautomaatista korillisien harjoituspalloja.
Yleisiä määräyksiä
• Yleisen turvallisuuden varmistumiseksi kentälle ei saa mennä ennen ajanvarauksen aukeamista.
• Miehet, joiden tasoitus on yli 36, pelaavat punaiselta lyöntipaikalta.
• Golfauton käyttö kentällä on sallittu vain caddiemasterin luvalla. Auton käyttöohjeita on noudatettava.
• Lemmikkieläinten mukaan ottaminen kentälle ilman lupaa on kielletty.
• Turvallisuussyden vuoksi lastenvaunuja ei saa tuoda golfkentälle. Samoin alle kouluikäisten lasten oleskelu
kentällä on kielletty.
• Pelaajien mukana voi seurata yksi henkilö caddienä. Tällöin heidän on pysyttävä kiinteästi peliryhmän
mukana eivätkä he saa häiritä muita pelaajia.
• Matkapuhelimien käyttö kentällä on kielletty, paitsi jos ryhmän muut pelaajat sallivat sen käytön
harjoituskierroksella.
• Metallipiikit golfkengissä on kielletty.
• Poikkeavan säätilan kohdatessa (ukkonen, kaatosade, myrsky) henkilökunta voi harkintansa mukaan
keskeyttää pelaamisen soittamalla sireeniä. Tilanteessa on pelaaminen keskeytettävä välittömästi ja
pyrittävä siirtymään klubille. Caddiemasterin tulee antaa pelaajille uusi peliaika niiltä osiltaan kuin kierros on
vielä ollut kesken.
Kenttähenkilökunta
• Kenttähenkilökunnalla on etuoikeus kentällä.
• Mikäli kenttähenkilökuntaan kuuluva on aikomallasi lyöntisuunnalla, älä lyö ennen kuin olet saanut häneltä
luvan.
• Viheriölle pelattaessa ja sitä huollettaessa pelaajan on odotettava kunnes lippu on paikallaan ja
kenttähenkilökunta on poistunut.

NAUTI PELAAMISESTA PIRKKALAN KENTÄLLÄ!

