NORDCENTERIN PELIOHJESÄÄNTÖ 2017
PELAAMISEN YLEISET EDELLYTYKSET
1. 1. Osakkeeseen liittyvän pelioikeuden käyttö edellyttää, että pelioikeudelle on nimetty yksi käyttäjä tai
pelioikeus on vaihdettu 25 pelilipuiksi ja että kaikki yhtiökokouksen määräämät maksut on maksettu.
Mikäli henkilö on nimetty pelioikeuden käyttäjäksi useampaan kuin yhteen pelioikeuteen, pelaa hän itse yhdellä
pelioikeudella. Muilla omalla nimellään olevilla pelioikeuksilla voi hän tuoda veloituksetta yhden vieraan
pelioikeutta kohden.
2. Pelioikeuden nimetty käyttäjä voi varata peliajan itselleen ja samassa lähdössä pelaaville vierailleen 14 vrk
aikaisemmin. Yhdelle pelioikeudelle voi varata ennakkoon yhden ajan / päivä, muut ko. pelioikeuden
aikavaraukset (vähintään 5 tuntia myöhemmälle ajalle) voi tehdä vasta pelipäivänä.
3. Mikäli pelioikeus on vaihdettu pelilipuiksi, saavat pelilippujen haltijat varata peliaikoja 14 vrk aikaisemmin.
Pelilippujen haltijalla ei ole oikeutta tuoda peliryhmäänsä kutsuvieraita. Yksi pelilippu oikeuttaa yhden
pelikierroksen pelaamiseen. Pelilippua ei voi toimittaa jälkikäteen. Pelilippu on voimassa kaikkina päivinä
pelikauden aikana. Pelilippuvaihtomaksu on 50 €.
4. Kansainvälisesti hyväksytyn golfetiketin ja peliturvallisuuden ylläpitämiseksi jokaiselta golfkentällä pelaavalta
henkilöltä edellytetään, että hänellä on rekisteröidyn golfseuran jäsenkortti. Kortti on esitettävä
ilmoittauduttaessa.
5. Pelaajalla tulee olla siisti peliasu niin kentällä kuin harjoitusalueillakin (ei farkkuja).
6. Varattu aika on peruttava viimeistään edellisenä päivänä kello 14.00 mennessä. Mikäli pelaaja jättää
aikavarauksen perumatta toistuvasti, menettää hän oikeuden peliajan varaamiseen kahdeksi viikoksi. Lisäksi
pelaajalta voidaan periä 40 euron suuruinen sakkomaksu.
7. Mikäli pelaaja jättää peruuttamatta osallistumisensa klubitapahtumaan tai kilpailuun ilman pätevää syytä,
veloitetaan häneltä klubitapahtuma- tai kilpailumaksu. Peruutuksen on tapahduttava viimeistään tapahtumaa tai
kilpailua edeltävänä päivänä klo 14.00 mennessä.
ILMOITTAUTUMINEN
8. Jokaisen pelaajan on henkilökohtaisesti ilmoittauduttava caddiemasterin toimistossa ennen pelikierroksen
alkua. Pelaajan on oltava aloituspaikalla valmiina aloittamaan pelikierros määrättynä lähtöaikana.
KUTSUVIERAANA PELAAMINEN
9. Osakkeeseen liittyvän pelioikeuden käyttäjällä on oikeus kutsua enintään kolme vierasta omaan peliryhmäänsä
yhtiökokouksen vahvistamaan kierroskohtaiseen hintaan.
10. Kutsuvieraan tasoitusvaatimus on green card. Pelioikeuden käyttäjä on vastuussa kutsuvieraidensa
käytöksestä.
GREEN FEE-PELAAMINEN
11. Green fee-pelaaminen on mahdollista kaikkina aikoina. Green fee-pelaajat voivat varata peliaikansa kentille 3
vrk aikaisemmin ja heidän tasoitusvaatimus on green card.
PELIKIERROKSEN AIKANA
12. Vain pehmeiden piikkien käyttö golfkengissä on sallittu.
13. Matkapuhelimet tulee pitää golfkentillä äänettöminä.
14. Pelattuaan 9 reikää, pelaajat eivät saa golfsääntöjen mukaan tarpeettomasti viivytellä peliä asioidessaan
klubiravintolassa / kioskilla ennen jatkamista seuraavalle reiälle.
MUUTA
15. Alle 15-vuotiaat eivät saa käyttää golfautoa Nordcenterin alueella

