
 
 
KENTTÄOHJESÄÄNTÖ 2017, KATIN GOLF OY 
 
1. OSAKKEIDEN KÄYTTÖÖNOTTOTAVAT 
1.1. Pelioikeuksien nimeäminen 
Peliosakkeiden (A-, B-, C- ja E-osakkeet) pelioikeudet voidaan ottaa käyttöön nimettynä yhdelle henkilölle. Omistaja 
nimeää pelioikeuden Nexgolf-ohjelmassa ja nimetyn pelioikeuden haltija saa pelioikeuslaatan, jossa on vuositarra, 
pelioikeuden käyttäjän nimi ja kuva. Viikko-osakkeen ollessa kyseessä ranneke kertoo pelioikeuden. Nimeäminen tulee 
tehdä ennen kuin pelioikeus otetaan käyttöön. Pelioikeuden nimettyä käyttäjää voidaan vaihtaa saman viikon (A- ja E-
osake) tai pelikauden (B- ja C-osake) aikana ainoastaan osakkeen vaihtaessa omistajaa.  
 
1.2. A-osakkeen pelioikeuksien nimeämätön käyttö 
Vaihtoehtoisesti A-osakkeen pelioikeus voidaan ottaa käyttöön nimeämättömänä. Tällöin osakas saa pelioikeuskortin, 
joka pitää esittää ennen jokaista käyttöpäivää golfvastaanotossa ja maksaa 10 € palvelumaksu ilmoittautumisen 
yhteydessä. Pelioikeuskortti ja palvelumaksun maksamisesta saatu kuitti pitää olla mukana aina pelattaessa 
nimeämättömällä pelioikeudella. A-osakkeen pelioikeutta ei voi ottaa käyttöön pelilippuina.  
 
1.3. B-osakkeen pelioikeuksien nimeämätön käyttö 
Vaihtoehtoisesti B-osakkeen pelioikeus voidaan ottaa käyttöön nimeämättömänä. Nimeämättömänä pelioikeus on 
mahdollista ottaa käyttöön kahdella vaihtoehtoisella tavalla:  
* Pelioikeuslaattana. 
Tällöin B-osakkeen pelioikeutta käyttävä saa pelioikeuslaatan, joka pitää esittää ennen jokaista pelikierrosta 
golfvastaanotossa ja maksaa 10 € palvelumaksu ilmoittautumisen yhteydessä. Pelioikeuslaatta ja palvelumaksun 
maksamisesta saatu kuitti pitää olla mukana aina pelattaessa nimeämättömällä pelioikeudella.  
* Pelilippuina.  
B-osakas saa (20) kpl nimeämätöntä päivälippua pelioikeutta kohden. Osakkeen omistajan tulee tilata liput kirjallisesti 
(sähköpostitse tai postitse) Katin Golf Oy:n toimistolta tai golfvastaanotosta. Liput ladataan numeroituna 
varausohjelmaan. Osakas saa tietoonsa käytettävissä olevat pelilippunumerot. Lippua käyttöön otettaessa 
caddiemaster kirjaa pelilipun ohjelmaan ja lippu kuitataan käytetyksi.  
 
1.4. Kausiosakkeiden B ja C pelioikeuksien käyttö nimetyillä sarjakorteilla 
Vaihtoehtoisesti kausiosakkeiden pelioikeus voidaan ottaa käyttöön nimetyillä viisi (5) pelikertaa sisältävillä 
sarjakorteilla. Pelattaessa 9-reikäisellä Tenetti- tai Vuokatti –kentällä kortista kirjataan käytetyksi ½ pelikertaa. Pelaaja 
vastaa siitä, että hänellä on pelatessaan päivämäärä kirjattuna kortille. Näitä sarjakortteja annetaan viisi (5) 
kpl/pelioikeus. Sarjakorttia voi käyttää vain korttiin nimetty käyttäjä eikä käyttäjää voi muuttaa kauden aikana. 
 
2. A- ja E-OSAKKEIDEN KÄYTTÖAJAN VALINTA 
A-osakkeessa yhden osakkeen pelioikeudet voidaan ottaa käyttöön aloittaen eri päivinä. Käyttöönottopäivä valitaan 
Nexgolf-ohjelmassa samassa yhteydessä, kun valitaan käyttöönottotavat. 
 
E-osakkeen pelioikeutta koskevat samat käyttöajan valintaa koskevat määräykset kuin A-osakkeen pelioikeutta. E-
osake voidaan ottaa käyttöön kuitenkin millä tahansa osakkaan valitsemalla viikolla 20-41. E-osakkeen pelioikeuksia 
voidaan ottaa käyttöön korkeintaan 65 kpl viikkoa kohden. E-osakkeen omistaja ilmoittaa haluamansa käyttöviikon 
Nexgolf-ohjelmassa. Käyttöönottopäivä valitaan Nexgolf-ohjelmassa samassa yhteydessä, kun valitaan viikko. 
 
3. AJANVARAUS 
NUAS JA TENETTI (VAIN HEINÄKUUSSA) 
1. Peliajat on varattavissa 10 minuutin välein. Yhdessä lähdössä pelaajia voi olla korkeintaan neljä (4). 
 
2. Osakkaiden ajanvaraus ja osakkaan vieraat 
Kaikki osakkaat, joilla on pelioikeus kentille, voivat varata golfaikoja aikaisintaan seitsemän (7) päivää ennen 
pelipäivää puhelimitse numerosta 030 6863 488 tai paikan päällä golfvastaanotossa aukioloaikana.  
 
Nimetty pelioikeus antaa mahdollisuuden varata aikoja internetin kautta. Internetin kautta voidaan tehdä varauksia 
samoin aikaisintaan seitsemän (7) päivää ennen pelipäivää alkaen klo 7:00. Yhdellä pelaajalla voi olla korkeintaan 
kolme (3) lähtöaikavarausta samanaikaisesti voimassa.  
 
Osakas voi halutessaan varata lähtöajan vierailleen samaan lähtöön osakkaan itsensä kanssa puhelimitse 030 6863 
488 tai paikan päällä golfvastaanotossa. 
 
3. Arvonta- ajat ja palloränni 
Kesä-elokuussa yksi aika tunnissa (.10) jätetään varausten ulkopuolelle. Nämä peliajat arvotaan edellisenä päivänä 
klo 18 arvontakaavakkeen täyttäneiden kesken. Mikäli pelaajalla on peliaika kyseisenä päivänä, ei hän voi osallistua 
saman päivän arvontaan. Arvonta-aikoihin ei voi tehdä muita varauksia. 
 



Nuaksella toimii myös palloränni, jonka kautta pääsee pelaamaan pelkästään viime hetkellä peruuntuneiden 
lähtijöiden tilalle. Pallorännin kautta peliajan saaneiden tulee aina kirjata lähtönsä myös Nexgolfiin. 
 
4. Varauksen peruuttaminen, ajanvaraussääntöjen rikkominen, seuraamukset 
Mahdollinen peruutus tulee tehdä viimeistään 2 h ennen lähtöaikaa. Käyttämättä jääneestä peruuttamattomasta, 
myöhästyneenä peruutetusta ajasta, tuplavarauksesta tai muusta ajanvaraussääntöjen rikkomisesta yhtiö veloittaa 50 
€. Lisäksi peruutetaan hänen kaikki varauksensa sekä varausoikeutensa automaattisesti viikoksi. 
 
5. Yhteistyökumppaneiden varaukset 
Yhtiön yhteistyökumppaneilla (vähintään väyläyhteistyö) on mahdollisuus neuvotella maksimissaan 100 peliajan 
varauksesta etukäteen yritystilaisuuden järjestämiseksi. Majoitusliikkeiden ollessa kyseessä on mahdollista tehdä 
nämä varaukset myös erillisinä. Tästä etukäteisvarausoikeudesta tulee olla maininta yhteistyösopimuksessa. Yritys, 
joka ei ole yhtiön yhteistyökumppani, voi myös neuvotella lähtöaikojen etukäteisvarauksesta, jolloin ajanvarauksesta 
veloitetaan 10 €/pelaaja. Aikoja varattaessa pelaajilla tulee olla pelioikeudet lunastettuna.  
 
6. Green fee –pelaajat voivat varata peliajan Teetimen kautta rajoituksetta, puhelimitse tai paikan päällä aikaisintaan 

kaksi päivää ennen peliä. 
 

7. On pelaajan velvollisuus huolehtia itse ajanvarauksestaan. Pelaajalle ei palauteta pelaamiseen liittyviä maksuja 
epäonnistuneesta ajanvarauksesta, huonosta säästä tai kentän epätyydyttävästä kunnosta johtuen. Ukkosesta 
johtuen pelaaja voi joutua keskeyttämään kierroksen. 

 
VUOKATTI PAR 3 JA TENETTI (HEINÄKUUN ULKOPUOLELLA) 
Peliaika Tenetti- ja Vuokatti-kentälle varataan pallorännillä. Jokaiselle 9-reiän kierrokselle on varattava oma 
lähtöaikansa. Mikäli pelataan nimeämättömällä pelioikeudella, pelilipulla tai green feellä, tulee pelaajan hoitaa niihin 
liittyvät velvoitteensa golfvastaanotossa. 
 
4. OHJEITA PELAAJILLE 
Nuas-kentän tasoitusraja on - 54. Klubitasoituksella (hcp yli -36) pelaavia suositellaan käyttämään Tenetti- tai Vuokatti-
kenttää. Peliryhmän yhteenlaskettu tasoitus Nuas-kentällä tulee olla vähemmän kuin 108. Golfvastaanotto voi 
harkintansa mukaan täydentää peliryhmiä, vaikka nämä rajat ylittyisivätkin.  
 
Tenetti-kentän tasoitusraja on - 54. Klubitasoituksella (HCPyli 36) pelataan oranssilta tiiltä.  
 
Vuokatti-kentällä pelaajalta ei vaadita tasoitusta, mutta pelaajan tulee pelata pelitaitonsa mukaiselta tiiauspaikalta. 
Ensimmäistä kertaa Vuokatti-golfkentälle tuleva saa pelata ainoastaan oranssilta tiiltä. Hän pelaa tältä tiiltä kunnes on 
pelannut 9 reiän kierroksen tulokseen 54 tai alle. Kun pelaaja esittää vaaditun tuloksen sisältävän kanssapelaajan 
allekirjoittaman tuloskortin, hän saa peliluvan (Katinkulta Red Card) seuraavalle eli punaiselle tiille. Vastaavalla tavalla 
pelaaja voi siirtyä keltaiselle tiille pelattuaan kierroksen punaiselta tiiltä tulokseen 54 tai alle (Katinkulta Yellow Card). 
Valkoiselta tiiltä saavat pelata ainoastaan vähintään klubitasoituksen omistavat pelaajat. Jokaisessa peliryhmässä 
yhdellä ryhmän pelaajista tulee olla tasoitus tai peliryhmän pelaamista tulee valvoa golfohjaaja tai opettaja.  
 
Tavoitteelliset maksimipeliajat neljän pelaajan ryhmälle: Nuas 4 h, Tenetti 9 reikää 2 h, Vuokatti 9 reikää 1h 30 min. 
 
5. GREEN FEE-MYYNTI JA VAPAAT PELIOIKEUDET 
Kentän vastaanottotoiminnan järjestäjä Holiday Club Resorts Oy myy omistamiensa golfosakkeiden pelioikeuksien 
pelilippuihin perustuvia green feetä ja pelioikeuksia Nuas- ja Tenetti-kentille golfvastaanotossa. Vuokatti-kentän green 
feet golfvastaanotossa myy Katin Golf Oy. 
 
Yhtiö antaa Suomen Golfliiton suositusten mukaisesti vapaan pelioikeuden FGU-kortin sekä PGA:n, FGMA:n ja FGA:n 
jäsenkortin esittäjälle maksimissaan kolme (3) kertaa vuoden aikana. Tämä pelioikeus koskee yhtiön kaikkia kenttiä. 
 
6. PELAAMINEN GOLFAUTOLLA 
Kentällä voidaan käyttää vain Holiday Club Resorts Oy:n golfautoja, joita vuokrataan golfvastaanotosta. Kentillä liikutaan 
pääasiallisesti polkuja ja karheikoita pitkin. Tiillä, viheriöillä, hiekkaesteissä ja metsässä ajo on kielletty. Kenttämestari 
voi kieltää huonolla säällä golfautojen käytön kentän vaurioiden estämiseksi. 
 
7. VALVONTA, SEURAAMUKSET 
Kenttäohjesäännön noudattamista valvovat golfvastaanotto, valvojat ja kapteenit. Rikkomuksista voi seurata välitön 
kentältä poistaminen ja pelioikeuden menettäminen. Luvattomasta pelaamisesta yhtiö veloittaa hinnaston mukaisen 
pelimaksun kaksinkertaisena. Rikkomuksista tehdään ilmoitus pelaajan kotiseuraan. Mikäli pelaaja poistetaan kentältä 
ja/tai hänelle langetetaan pelikielto näiden sääntöjen rikkomisesta, hitaan pelin tai muun syyn vuoksi, ei hänelle 
palauteta vastiketta tai muita pelaamiseen liittyviä maksuja.  
 
Tarvittaessa rikkomusten käsittelystä vastaavat joko Katinkulta Golf ry:n kapteenit, golfvastaanoton päällikkö tai Katin 
Golf Oy:n toiminnanjohtaja. Mikäli pelaaja ei tyydy heidän päätöksiinsä, hän voi valittaa kirjallisesti yhtiön hallitukselle. 
 


