TOIMINTAOHJEET

päivitetty 9.6.2020

Luethan ohjeet huolella ennen kuin varaat ajan ja
tulet pelaamaan.
Koronaviruspandemian aikana pelaajien ja henkilökuntamme terveys ja
hyvinvointi ovat ykkösasioita. Jokaisen tulee kantaa vastuu omasta
toiminnastaan ja pitää toisista huolta.
Seuraamme aktiivisesti koronavirus tilannetta, viranomaisten tiedotteita ja
Golfliiton suosituksia ja muutamme ohjeistuksia tarvittaessa.
Nämä säännöt on tehty, jotta voimme mahdollistaa kaikille turvallisen pelaamisen
ja ehkäistä viruksen leviämistä.

Rajoitukset
● Sairaana olevat ja karanteeniin ohjattuja pyydetään pysymään kotona.
● Riskiryhmiin kuuluvia suositellaan noudattamaan valtioneuvoston
toimintaohjetta. PuulaGolfissa pelaaminen ei ole kielletty riskiryhmiltä, jos he
eivät ole kontaktissa muiden ihmisten kanssa.
● Jos sinulla on edes hieman kipeä olo, jää kotiin. Mikäli lähipiirissäsi on
flunssan oireita, on myös tällöin parempi jäädä kotiin.
● Älä laita itseäsi vieraan pelaajan kanssa samaan lähtöön lupaa häneltä
kysymättä. Suosittelemme pelaamista perheenjäsenten tai jo vakiintuneiden
pelikavereiden kanssa.
● Muista varata myös takaysi.
● Parkkeeraathan autosi riittävän kauaksi edellisestä tulijasta.
● WC-tiloihin vain yksi henkilö aina kerrallaan.
● Väylän 6 WC ei ole käytössä.
● Klubi on avoinna vain samaan lähtöön kuuluville aina kerrallaan. Odotathan
ystävällisesti ulkona tai terassilla vuoroasi.
● Pahvisen tuloskortin saa caddiemasterilta pyydettäessä. Suosittelemme
GameBookin käyttöä tuloksen kirjaamiseen.

Ohjeet rangelle
● Desinfioituja poletteja voi ostaa klubilta klubin aukioloaikoina.
● Käytä hanskoja polettia laittaessasi.
● Käsittele palloja ja poletteja vain hanskat kädessä.
● Rangen lyöntimattojen väliä on harvennettu. Rangella saa olla max. 10
henkilöä samaan aikaan.
● Lyöminen on sallittu ainoastaan matoilta.
● Älä lainaa toisen välineitä.
● Turvaväliä vähintään 3 metriä on noudatettava sekä harjoitellessa että omalle
lyöntipaikalle mentäessä.
● Käytä lähipeliharjoittelussa vain omia palloja.
● Ota OMA käsidesi mukaan. Pese kädet ennen rangelle tuloa ja sieltä
lähdettyäsi.

Ohjeet ja erikoisjärjestelyt kentällä
● Hyvä käsihygienia: Pese käsiä saippualla aina mahdollisuuksien mukaan ja
jos mahdollista pidä mukanasi käsidesiä.
● Ethän tule kentän alueelle liian aikaisin. Vältä ryhmässä oleilua. Poistu
kierroksen jälkeen nopeasti kentältä.
● Noudata tarkoin lähtöaikaasi. Odota toisen kierroksen lähtöaikaa
‘sadekatoksen’ lähistöllä. Muista turvaväli.
● Ethän kättele tai halaile pelikavereita.
● Pidä muihin ihmisiin riittävä etäisyys, noin kolme metriä.
● Huolehdi siitä, että etäisyys edellä menevään ja jäljessä tulevaan ryhmään
pysyy riittävänä. Ohittaminen on kielletty.
● Ota mielellään mukaan oma golfkärry tai kanna bägiä, jos mahdollista.
● Lainakärryt ovat käytössä. Huolehdithan itse kärryn kahvan puhdistamisesta
ja desinfioimisesta. Suosittelemme käyttämään hanskoja aina kärryyn
koskettaessa.
● Golfautot ovat käytössä ja ne desinfioidaan joka käytön jälkeen.

● 6. väylän WC on poissa käytöstä.
● Pidä lipputanko reiässä äläkä koske siihen.
● Älä koske muiden palloon tai muihin pelivälineisiin.
● Bunkkeriharavat ovat käytössä, mutta myös jalalla / mailalla voi hiekat
tasoittaa halutessaan.
Jos sääntöjä ei noudateta, voidaan pelaajia poistaa kentältä sekä evätä
ajanvarausoikeudet määräajaksi.
Lisää ohjeita ja ajankohtaista tietoa saat THL:n sivuilta.
Golfliiton päivitettyyn tiedotteeseen koskien koronavirusepidemiaa voit tutustua
Golfliiton sivuilla.
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