
Yleiset rataa koskevat säännöt

Greenit | Greenien yli ei saa kävellä. Mikäli kiekko päätyy greenille, haetaan se lyhintä 
mahdollista reittiä

Golfkentän tiipaikat| Turhaa kävelemistä tiipaikkojen yli tulee välttää. Golfkärryjä ei saa 
viedä tiipaikoille

Jakkarat | Jakkaran käyttö on sallittua vain golfväylien ulkopuolella. Golfkentän tiipaikoilla ja 
fairwaylla jakkara aiheuttaa painaumia eikä niitä saa käyttää näillä alueilla.

Tupakointi | Kilpailukierrosten aikana tupakointi on täysin kiellettyä. Harjoituskierroksilla 
tupakointi on sallittua vain hiekka-alueilla ja ehdottomasti kiellettyä nurmialueilla.  

OB-alueet 

Golfkentän greenit | Aina OB-aluetta. OB-raja on aina lyhimmän nurmen raja

Bunkkerit | Aina OB-aluetta. Selkeästi pelialueella olevissa valkoiset tikut rajana, kauempana 
pelialueelta olevissa hiekan ja nurmen raja

Vesialueet | Aina OB-aluetta. Punaiset, keltaiset ja/tai valkoiset tikut rajana. Jos useampia 
tikkuja, niin pelialueen puoleiset tikut määrää linjan

Muut OB:t | Punaisilla, keltaisilla tai valkoisilla tikuilla rajatut alueet ellei väyläkohtaisesti 
muuta ilmoiteta

HUOM! Radalla on OB-alueita, jotka eivät näy ratakartassa

Tulos- ja vesipisteet

Mikäli ryhmä ei ole kirjannut tuloksia livenä Metrixiin, tulee pisteeltä lähettää WhatsApp 
-viestinä kuva yhdestä tuloskortista numeroon 040 556 7789.

* Väylän 7 tiin luona

* Väylän 12 korin luona. HUOM! Juomavesi kanisterissa, älä juo hanavettä! Täällä myös WC



Väyläkuvaukset

#1 | 107m | Par 3
Puistomainen väylä loivaan alamäkeen. Kori sijaitsee haastavasti kummun päällä
OB: Tikutettu alue (vesi+kaislikko) oikealla, greeni ja bunkkeri kauempana vasemmalla

#2 | 133m | Par 3
Avoin väylä loivaan ylämäkeen
OB: Tikutettu vesialue, greeni ja bunkkeri vasemmalla, muuntajan katto korin luona

#3 | 224m | Par 4
Liidätysväylä pitkään alamäkeen. Kori rinteen luona, puiden ja bunkkereiden ympäröimänä
OB: Bunkkerit korin ympäristössä oikealla

#4 | 112m | Par 3
Loivaan alamäkeen, korin takana vaanii tiivis kasvillisuus ja kalliojyrkänne
OB: Vesi kauempana korin takana

#5 | 171m | Par 4
Alun tasaisen nurmialueen jälkeen jyrkkään ylämäkeen tietä pitkin
OB: Vesi vasemmalla 

#6 | 88m | Par 3
Suora väylä puiden välistä jyrkkään alamäkeen
OB: Tikutettu alue vasemmalla, bunkkerit oikealla, greeni kauempana oikella
DROP ZONE: Mikäli avausheitto päätyy OB-alueelle, peliä jatketaan rangaistusheiton kera drop 
zonelta tai edelliseltä heittopaikalta. Avausheiton jälkeen normaali OB-sääntö.

Tulos- ja vesipiste

#7 | 87m | Par 3
Oikealle taittava väylä jyrkkään ylämäkeen, latupohjaa pitkin
OB: Vesi mäen alla kauempana (korin takana)
HUOM! Yksi ryhmästä spottaamaan mäen päälle ulkoilijoiden varalta

#8 | 174m | Par 4
Ulkoilupolkua mukaileva väylä metsän keskellä
OB: Ei ole
HUOM! Yksi ryhmästä spottaamaan mutkaan ulkoilijoiden varalta

#9 | 105m | Par 3
Suora väylä, kori haastavassa paikassa kummulla vesistön tuntumassa
OB: Vesi korin ympäristössä, greeni ja bunkkeri kauempana vasemmalla

#10 | 97m | Par 3
Puistomainen väylä puiden muodostamaa kujaa pitkin
OB: Ei ole
MANDO: Pakollinen kierto oikealta. Missatusta jatko drop zonelta tai edelliseltä heittopaikalta, 
rangaistusheiton kera
Ratakartasta poiketen ei tuplamandoa

#11 | 106m | Par 3
Oikealle taittava väylä alamäkeen, kori aivan rannan tuntumassa
OB: Vesi korin luona (tikkulinja jatkuu oikealle menevän tien mukaisesti), greeni ja bunkkerit 
kauempana vasemmalla

#12 | 102m | Par 3
Suorahko väylä loivaan ylämäkeen, puut muodostaa ”portin”
OB: Oja vasemmalla, greeni ja bunkkerit oikealla



Tulos- ja vesipiste

#13 | 321m | Par 5
Todella pitkä liidätysväylä pitkään alamäkeen, lopussa pieni nousu korikummulle
OB: Bunkkerit oikealla, metsän reuna vasemmalla
RELIEF: Alamäessä punaisella tikutettu oja ei ole OB, vaan relief-alue. Alueelle mennyt kiekko 
merkataan alueen ulkopuolelle (ylimenokohta tai pelilinjassa taaksepäin, jos ylimenokohta ei 
ole selvillä) ja jatketaan siitä ilman rangaistusheittoa.

#14 | 98m | Par 3
Radan upein väylä. Jyrkkä alamäki, kori postikorttimaisemassa veden rannassa
OB: Vesi korin takana, greeni ja bunkkeri vasemmalla, greeni kauempana takana

#15 | 132m | Par 3
Jyrkästi vasemmalle taittava väylä. Vesipelote mukana tässäkin, kori rantakummulla
OB: Greeni, bunkkeri ja vesi oikealla, vesi korin luona

#16 | 197m | Par 4
Mutkitteleva väylä puiden reunustamaa tietä pitkin. Kori avoimella paikalla rannan tuntumassa
OB: Vesi oikealla ja väylän puolivälissä, greeni kauempana takana
MANDO: Pakollinen kierto vasemmalta, ei drop zonea. Missatusta jatko edelliseltä 
heittopaikalta rangaistuksen kera

#17 | 284m | Par 5
Pitkä siivutus rantaviivan mukaillen. Bunkkeri vaanii kiekkoja korin edessä
OB: Oja rinteessä, vesi oikealla ja korin takana, bunkkeri korin edessä, tien ulkopuoli mutkan 
jälkeen ja korin takana

#18 | 94m | Par 3
Oikealta veden yli tai vasemmalta tietä pitkin, OB tuomassa haastetta molemmille reiteille
OB: Vesi oikealla ja korin ympärillä, greeni ja bunkkerit oikealla, oja vasemmalla 
DROP ZONE: Mikäli avausheitto päätyy OB-alueelle, peliä jatketaan rangaistusheiton kera drop 
zonelta tai edelliseltä heittopaikalta. Avausheiton jälkeen normaali OB-sääntö
Väylä on muuttunut alustavasta suunnitelmasta ja se poikkeaa ratakartasta.

Epäselvät tilanteet

Tarkastakaa ihan ensimmäisenä väyläkohtainen kuvaus rataoppaasta tai väyläopasteesta. 

Mikäli ratkaisua ei näistä löydy, pelatkaa väylä loppuun kahdella eri tavalla. TD tuomitsee 
tilanteen kierroksen jälkeen.

TD - Mikko Wikman, 040 556 7789

Apu-TD - Marika Salmi, 045 351 5745

 


