
Naisten Pankki Open 2021 – Kilpailusäännöt  
 
 
1 OSALLISTUMISOIKEUS 
Naisten Pankki Open on avoin parikiertue naisille, miehille ja junioreille. Pelaaja voi osallistua saman tai eri 
parin kanssa niin moneen osakilpailuun kuin haluaa. Pelaajien tasoitukset tarkistetaan kunkin klubin toimesta 
aina ennen kilpailun alkua. 
 
2 ILMOITTAUTUMINEN 
Ilmoittautuminen kilpailuihin tapahtuu suoraan kullekin klubille klubin ohjeistuksen mukaisesti. Kisan järjes-
täjä muodostaa yksin ilmoittautuneista joukkueet. 
 
Kiertueen järjestäjä (Naisten Pankki) voi nimetä jokaiseen osakilpailuun yhden joukkueen. Joukkue ei voi 
voittaa palkintoja. Joukkue, jossa pelaa järjestäjän organisaatiossa työskentelevä henkilö ei voi vastaanottaa 
finaalikutsua. 
 
3 KILPAILUMAKSU 
Kilpailumaksu koostuu lahjoitusosuudesta ja klubin kilpailumaksusta. Kilpailumaksun lahjoitusosuus,  
30 euroa / pelaaja, menee Naisten Pankin hyväntekeväisyyskohteisiin. Loppuosa kilpailumaksusta jää klubille. 
Kilpailumaksu maksetaan klubille kulloinkin voimassa olevan ohjeistuksen mukaisesti.  
 
4 PELIMUOTO 
Kilpailu toteutetaan joko yhteislähtönä tai väliaikalähdöillä. Pelimuoto on tasoituksellinen pariscramble  
(18 r hcp/pb). Tuloksen lasku: pistebogey.  
 
Joukkueen muodostaa kaksi pelaajaa. Naiset, tytöt ja alle 10-vuotiaat pojat pelaavat punaisilta tiiltä, muut 
pelaajat keltaisilta tiiltä. 
 
Joukkueen pelitasoitus on 1/4 parin yhteenlasketuista tasoituksista. Joukkueen tasoitus on kuitenkin enin-
tään joukkueen alemman tasoituksen omaavan pelaajan slopetasoitus. Joukkueen pelitasoitus muodostuu 
seuraavasti: Molempien pelaajien tarkka tasoitus muutetaan kentän mukaiseksi slopetasoitukseksi ja näin 
saadut slopetasoitukset lasketaan yhteen ja jaetaan neljällä. Luku pyöristetään normaalien pyöristys-
sääntöjen mukaan. Korkein tuloslaskennassa huomioitava tarkka tasoitus on 36. 
 
Scramble 
Joukkueen kumpikin pelaaja avaa tiiltä. Avaamisen jälkeen joukkue valitsee pelattavan pallon. Pallon paikka 
merkitään. Se pelaaja, jonka pallo on valittu, lyö ensimmäisenä. Joukkueen toinen pelaaja asettaa pallonsa 
vastaavaan paikkaan enintään tuloskortin etäisyydelle merkistä, ei kuitenkaan lähemmäksi lippua, ja lyö. 
Viheriöllä pallo asetetaan samaan paikkaan. Näin edetään reikään saakka.  
 
Joukkueen pelaajat saavat yhdessä katsoa pelilinjoja sekä ennen lyöntiä että lyönnin aikana. Sääntö koskee 
kaikkia lyöntejä. 
 
Viheriöllä noudatetaan pääsääntöisesti lyöntijärjestystä. Pelin nopeuttamiseksi pelaaja voi putata alle put-
terin gripin etäisyydelle jääneen pallon rangaistuksetta reikään saakka. Tämän jälkeen joukkueen toinen 
pelaaja pelaa pallonsa normaalisti. Parempi tulos jää voimaan. 
 
5 ERIKOISKILPAILUT 
Mikäli kisan yhteydessä järjestetään erikoiskilpailu/kilpailuja, niistä on mainita kilpailukutsussa.  
 
6 PALKINNOT 
Mikäli palkintojenjakotilaisuus voidaan järjestää, kilpailun neljä (4) parasta joukkuetta sekä erikoiskilpai-
lun/kilpailujen voittaja/t palkitaan tuotepalkinnoilla. Lisäksi palkitaan kymmenenneksi (10.) tullut joukkue. 
Palkinnon saaminen edellyttää paikallaoloa. Jos palkittavan joukkueen kumpikaan pelaaja ei ole paikalla, 
siirtyy palkinto seuraavalla sijalla olevalle joukkueelle, jonka pelaaja on paikalla. 
  



 
 
Mikäli palkintojenjakotilaisuutta ei voida järjestää, palkinnot arvotaan kilpailun aikana kaikkien joukkueiden 
kesken. Palkinnot ovat noudettavissa caddiemasterilta tulosten toimittamisen yhteydessä. Arvonta ei koske 
finaalikutsua. 
 
Jos kilpailu joudutaan keskeyttämään, eikä sitä pystytä jatkamaan kohtuullisen ajan kuluessa, kisan tavara-
palkinnot arvotaan paikallaolijoiden kesken, mutta kutsu finaalikilpailuun jätetään jakamatta. 
 
7 FINAALI   
Jokaisen osakilpailun voittajajoukkue kutsutaan finaalikilpailuun Kullo Golfiin. Jos jo finaalipaikan aikaisem-
massa osakilpailussa saavuttanut joukkue voittaa osakilpailun, finaalipaikka siirtyy osakilpailussa parhaiten 
sijoittuneelle joukkueelle, jolla ei ole finaalipaikkaa. Finaaliin osallistumisoikeus on henkilökohtainen eikä sitä 
voi siirtää toiselle henkilölle tai joukkueelle eikä seuraavaan vuoteen. 
 
Finaalikilpailun voittajajoukkue saa golfmatkapalkinnon, joka tulee käyttää kilpailua seuraavan vuoden 
aikana. Golfmatkapalkinto on henkilökohtainen.  
 
Golfmatkapalkinnon voi vastaanottaa vain kerran kolmen vuoden aikana (vuonna 2019 tai 2020 golfmatka-
palkinnon voittaneet pelaajat eivät voi vastaanottaa matkapalkintoa 2021 finaalissa). Rajoitus koskee koko 
joukkuetta, eli vaikka toinen pelaaja ei olisikaan karenssin alainen, joukkue ei voi ottaa vastaan matka-
palkintoa. Mikäli karenssissa oleva pelaaja voittaa parinsa kanssa finaalin, luovutetaan finaalimatka tulos-
listalla seuraavana olevalle joukkueelle, joka ei ole karenssin alainen. 
 
Kilpailun järjestäjä pidättää oikeuden finaalikutsun uudelleen järjestelyyn. Tällaisia syitä ovat mm. 
virheellinen tuloslaskenta tai muu sellainen syy, joka on aiheuttanut väärän järjestyksen tulosluettelossa. 
Finaaliin kutsuttava joukkue vahvistetaan viimeistään viisi päivää kilpailun päättymisen jälkeen. 
 
8 TULOSTEN KIRJAAMINEN JA TASATILANTEET 
Tulosten kirjaamisessa käytetään klubin kulloinkin voimassa olevan ohjeistuksen mukaista menetelmää ja 
tulokset toimitetaan caddiemasterille välittömästi pelin jälkeen klubin ohjeistuksen mukaisesti.  
 
Tasatilanteissa joukkueiden välisen järjestyksen määrää joukkueiden yhteenlaskettujen tarkkojen 
tasoitusten summa niin, että pienemmällä yhteistasoituksella pelannut joukkue voittaa. Mikäli edelleen tulee 
tasatulos, ratkaistaan järjestys matemaattisella menetelmällä (viimeiset 9,6,3,1). Mikäli silloinkin tulee 
tasatulos, ratkaistaan järjestys arvalla. 
 
9 EPÄSELVÄT TILANTEET 
Niissä tilanteissa, joissa kilpailusäännöt eivät anna ratkaisua, tekee päätöksen klubin nimeämä kilpailun 
johtaja tai johtajisto. Kilpailun johtajiston muodostavat golfklubin edustaja ja Naisten Pankin edustaja. 
 
10 GOLFAUTON KÄYTTÖ 
Golfauton käyttö on sallittu klubin sääntöjen mukaisesti. 
 
11 PAIKALLISSÄÄNNÖT JA MUU OHJEISTUS 
Kilpailuissa noudatetaan pelattavan kentän omia paikallissääntöjä. Mikäli paikallissäännöt ovat ristiriidassa 
Naisten Pankki Open -kilpailusääntöjen kanssa noudatetaan kentän omia paikallissääntöjä. 
 
Kilpailujen järjestämisessä noudatetaan kulloinkin voimassa olevia kenttäkohtaisia poikkeusoloja koskevia 
ohjeita sekä Suomen Golfliiton kulloinkin voimassa olevaa COVID 19 -ohjeistusta.  
 
Järjestäjä pidättää oikeuden sääntömuutoksiin sekä oikeuden peruuttaa kilpailu vähäisen osallistujamäärän 
tai koronapandemiasta aiheutuvan syyn vuoksi. 
 


