Golfpilkin säännöt ja pelin kulku
1. Pelaajalla on oikeus pelata kisassa, kun hän on maksanut osallistumismaksun (snow fee) sekä
suorittanut green gardin tai snow card’in. Snow card on n. puolen tunnin maila- ja lyöntikurssi, joka
voidaan suorittaa kilpailupaikalla ennen kilpailun alkua.
2. Pelituomarilla on ylin päätösvalta kisassa. Pelituomari toimii lähettäjänä (starter), hän antaa
luvan lyöntiin ja valvoo toimitsijoiden kanssa kilpailua.
3. Golf-etikettiä ja golf-sääntöjä noudatetaan soveltuvin osin. Pelituomari päättää sääntöjen ja
paikallissääntöjen tulkinnasta. Golfin tasoitusjärjestelmää ei golf-pilkissä ole.
4. Ikä- eikä sukupuolirajoituksia ei ole, kaikki pelaavat samassa sarjassa. Kilpailun järjestäjällä tai
pelitapahtuman tilaajalla on kuitenkin mahdollisuus osanottajien lukumäärän tai muun syyn
perusteella jakaa pelaajat eri sarjoihin tai ryhmiin.
5. Pelipallo on kirkasvärinen, esim. oranssi tai punainen. Ennen pelin alkua pelaajien pelipallot
merkitään sekaannusten välttämiseksi.
6. Lyöntijärjestys määrätään paikallissäännön mukaan arvonnan, iän, sukupuolen tai muun seikan
perusteella.
7. Ensimmäinen pelaaja lyö avauspallon jäälle ja tavoittelee mahdollisimman hyvää kalapaikkaa.
Mikäli avauslyönti epäonnistuu eikä pallo ei ylitä karsintaraja, joka on n. 20 metriä lyöntipaikasta
eteenpäin, on lyönti uusittava. Lyönnin voi uusia korkeintaan 3 kertaa, jonka jälkeen pelaajan
annetaan tehdä ns.” handwedge” eli käsin heittää pallo kentälle. Käsin heitettäessä toisen
kilpailijan avannon valtaaminen ei ole mahdollista. Avauslyönnin mennessä ulos merkatulta
pelialueelta, lyönnin voi uusia yhden kerran. Jos ylittää toisellakin lyönnillä pelialueen rajan,
tuomari määrää pilkkimispaikan pelialueen reunalle lyöntilinjalla. Kun kaikki pelaajat ovat lyöneet
ensimmäisen pallonsa, siirtyvät he jäällä omien pallojensa luo ja kairaavat avannon pallon
osoittamalle paikalle. Tuomarin vihellyksestä alkaa pilkkimiseen käytettävä aika eli ”puttausaika”,
joka on n. 10-15 minuuttia.
8. Pilkittäessä on kilpailijoiden oltava hiljaa. Rangaistuksena häirinnästä tuomari voi takavarikoida
saaliin tai sulkea häiritsijän pelistä.
9. Elävien syöttien käyttö pilkkimisessä on kielletty. Standardi toukat ovat mahdollisia. Tuomarilla
on oikeus hylätä epänormaalit onkimisvälineet. Tuomari saattaa sallia kahden pilkkiongen käytön.
10. Pilkkimisaika umpeutuu tuomarin vihellykseen ja onki on vedettävä heti ylös avannosta.
Saaliskalat jätetään punnituksen jälkeen avannon viereen hengettöminä. Avanto merkataan
pelaajan merkkilipulla. Tuomarilla on oikeus päästää vahingoittumaton kala takaisin veteen ja
saatu kala merkitään kilpailijan saaliskorttiin ja tuomarin tuloslistaan. Kilpailijat siirtyvät uudelleen
lyöntipaikalle, joka voi olla alkuperäinen tai uusi lyöntipaikka.
11. Uusi lyöntijärjestys muodostuu saadun kalansaaliin perusteella siten että lukumääräisesti
eniten kaloja saanut lyö ensimmäisenä. Ilman saalista jääneet lyövät alkuperäisen
lyöntijärjestyksen mukaan.
12. Kilpailijoilla on mahdollisuus yrittää seuraavilla kierroksilla vallata eli ”ryöstää” paljon saalista
saaneen kilpailijan avanto. Pilkkipaikan kaloineen saa omakseen, mikäli onnistuu lyömään alle
mailanmitan päähän kyseisestä avannosta. Vastaavasti seuraavana lyöntivuorossa olevalla
kilpailijalla on sama mahdollisuus . Avanto jää sille kilpailijalle, joka on lyönyt pallonsa lähimmäksi
avantoa. Kilpailijoiden avannot on oltava vähintään mailanmitan päässä toisistaan. Jos kahden
kilpailijan pallot ovat alle mailanmitan päässä toistaan, kauempana lyöntipaikasta olevaa palloa
siirretään mailanmitan verran.
13. Vallattujen avantojen saalis kuuluu valtaajalle niin pitkään kunnes kisa on pelattu loppuun.
Kuuden reiän kisa päättyy, kun kaikki kuusi lyöntiä on suoritettu ja avannot on pilkitty.
14. Kappalemääräisesti eniten kaloja saanut kilpailija on voittaja. Paikallissäännön perusteella
voidaan saaliskalat pisteyttää siten että lohikalat (taimen, nieriä ja kirjolohi) ovat 3 pistettä ja muut
kalat (hauki, siika, ahven) ovat 1 pisteen arvoisia. Eniten pisteitä saanut on voittaja. Tämän
paikallissäännön soveltamisesta tuomari ilmoittaa ennen kisan alkua.
15. Kaikki arvokalat luovutetaan Kerimaan keittiölle, ellei kaloja ole merkitty kilpailun
palkintoluetteloon ja ellei niitä ole vapautettu takaisin veteen.
16. Oikeudet sääntömuutoksiin pidätetään.

