GUMBÖLE GOLF OY PELIOHJESÄÄNTÖ VUODELLE 2022

ESITYS 3.11.2021

Peliohjesäännön hyväksyy Gumböle Golf Oy:n yhtiökokous syysyhtiökokouksessaan yhtiöjärjestyksen 16 § mukaan.
1. PELIOIKEUS
Yhtiön osakkeet tuottavat pelioikeudet yhtiöjärjestyksen 4 § mukaisesti. Osakkeen voi joko nimetä itselleen
pelioikeudeksi, vuokrata eteenpäin tai ottaa pelilippuina. Pelioikeus on voimassa, kun kaikki osakkeen vastikemaksut
on maksettu kokonaisuudessaan ja kun pelioikeudesta on tehty pelioikeusilmoitus ko. pelikautta kohti.
Osakkaaksi ja sitä kautta yhtiön määrittelemien osakasetujen nauttijaksi katsotaan myös yrityksen/juridisen henkilön
osakkeella pelaava nimetty pelioikeuden haltija, joka on työ- tai omistussuhteessa ko. osakkeen omistavaan
yritykseen/juridiseen henkilöön.
Vuokrattu pelioikeus
Jos osakkeenomistaja ei käytä pelioikeuttaan, hän voi tilapäisesti luovuttaa pelioikeutensa toiselle
henkilölle tässä peliohjesäännössä mainituin ehdoin. Yhtiön ulkopuolisella henkilöllä, joka ei ole yhtiön
osakas, mutta on pelioikeuden haltija, oikeudet ovat erilaiset kuin osakkeenomistajan, joka pelaa omalla
pelioikeudellaan.
Pelioikeus pelilippuina tai sarjakorttina (muut kuin B-lajin osakkeet)
Osakas voi myös vaihtaa yhden pelioikeuden 20 kerran sarjakorttiin tai pelilippuihin hallituksen määrittelemällä
muuntomaksulla. Sarjakorttia käyttävä pelaaja rinnastetaan vieraspelaajaan, ellei hän ole itse osakas tai yhtä aikaa
osakkaan mukana samassa lähdössä pelaava vieras. Käytännön toteutus pelikertojen laskemiseen riippuu
käytettävästä järjestelmästä (NexGolf, Enkora tai joku muu).
Osakasedut
Osakas, joka maksaa hoitovastikkeensa eräpäivään mennessä, saa hän henkilökohtaisen range kausikortin
veloituksetta. Osakkailla on myös muita paremmat edut esim. ”GG Plus” lisäkenttien sekä simulaattorin käyttöön.
Muiden kenttien ja yhteistyötahojen kanssa laadituista yhteistyösopimuksista ja niiden kautta saatavista eduista
tiedotetaan ennen kauden alkua ja niistä päättää hallitus.
2. PELAAMINEN GUMBÖLE GOLF OY:N KENTÄLLÄ *)
Tasoitusrajat
Osakkaita, pelioikeuden sekä nuoriso- tai junioripelioikeuden haltijoita eivät sido tasoitusrajat.
Vieraspelaajien tasoitusraja on yleisesti 54, mutta operatiivinen johto voi muuttaa rajoja tarvittaessa.
Ryhmäkohtaiset hcp-rajoitukset 4-hengen ryhmälle on max 120. Tästä voidaan joustaa caddiemasterin luvalla.
Yleiset varausoikeudet (tämä on alustava; hallitus voi muuttaa näitä kauden aikana, mikäli siihen on perusteltu syy)
GG Oy:n osakkaat
• Pidennetty ajanvarausoikeus: GG Oy:n osakkailla ja EGS Ry:n varsinaisilla jäsenillä, joilla on nimetty
pelioikeus, on oikeus varata lähtöaikoja neljätoista (14) vuorokautta ennen lähtöaikaa. Operatiivinen johto
määrittelee yhtäaikaisten varausten voimassaolon kauden ruuhkaisuuden mukaan, mutta se on minimissään
sama kuin pelioikeuden haltijoilla.
• Alennettu vieras green fee: osakas voi tuoda kolme (3) vierasta omassa lähtöryhmässään alennettuun green
fee hintaan hinnaston mukaisesti.
• Extra-varaukset: osakkaalla on pelikauden aikana oikeus max. kolmeen (3) ilmaiseen extravaraukseen
enintään kuukauden päähän varauspäivästä, normaalin ajanvarausaikojen ulkopuolella. Lähdöt voi varata
myös peräkkäin samana päivänä. Kolme ensimmäistä varausta ovat ilmaisia, muut maksullisia. Pelaajatiedot
on ilmoitettava viimeistään 7 päivää ennen pelipäivää pelitoimistolle tai ajat vapautetaan muiden käyttöön.
Extra varauksiin ei suljeta ylimääräisiä paikkoja, vaan ne joko maksettava tai vapautettava muiden käyttöön.

Pelioikeuden ja nuoriso – tai junioripelioikeuden haltijat sekä osakkaan vuokralaiset
• Ajanvarausoikeus kymmenen (10) vrk ennen lähtöaikaa
• Ei aika- eikä tasoitusrajoituksia
• Oikeus tuoda maksimissaan kolme (3) vieraspelaajaa omassa lähtöryhmässään alennettuun green fee
hintaan hinnaston mukaan
Gumböle Golfin ja EGS Ry:n pelioikeudettomat jäsenet
• Ajanvarausoikeus koko lähdölle viisi (5) vrk ennen lähtöaikaa
• Oikeus pelata hinnaston mukaiseen jäsenhintaan
Vieraspelaajat
• Ajanvarausoikeus neljä (4) vrk ennen lähtöaikaa
• Suomen Golfseniorien pelioikeuksien, Supergolfin sekä Kultakortin osalta noudatetaan erikseen sovittuja
ajanvarausrajoituksia, jotka voivat poiketa muista vieraspelaajista
Normaalien ajanvarausaikojen ulkopuolella tehtävistä varauksista peritään hinnastossa määritelty varausmaksu.
Operatiivisella johdolla on valtuudet rajoittaa osakkaan extra-varauksia ja vieraspelaajien
ennakkovarausmahdollisuuksia kauden aikana esim. kilpailujen johdosta.
3. MUUT KENTTIEN PELAAMISEEN LIITTYVÄT YLEISET SÄÄNNÖT JA EHDOT
Osakkaille ja pelioikeutetuille varatut ajat
Osa ajanvarauksen ajoista voidaan kauden aikana varata puhelinvarauksiin vain osakkaille ja pelioikeuden haltijoille.
Näillä ajoilla pidetään huoli siitä, että aikoja riittää myös niille, jotka päättävät pelaamisestaan vasta muutamaa
päivää ennen. Aikojen ajanvarausehdoista päättää operatiivinen johto.
Golf-autojen käyttö
Golf-autojen käyttö on mahdollista kentän kunnon salliessa ja auton käytöstä laadittuja ohjeita noudattaen.
Vastuullisen kuljettajan on oltava vähintään mopokortin omaava tai 18-vuotias ja autossa saa olla vastuullisen
kuljettajan lisäksi toinen kanssamatkustaja. Kanssamatkustaja, joka on täyttänyt 15 vuotta, saa vastuullisen
kuljettajan valvonnassa ajaa golf-autoa. Golf-auton käyttöä säätelevät yleiset tieliikennelain säännöt mm. alkoholin
suhteen. Golf-auton väärinkäytöstä aiheutuvat kulut ja mahdolliset vahingonkorvaukset yhtiö perii vastuulliselta
kuljettajalta. Yhtiö on lisäksi oikeutettu antamaan golf-auton väärinkäytöstä vastuulliselle kuljettajalle hallituksen
määrittelemän rangaistuksen. Oman auton käyttämisen ehdoista päättää hallitus.
Peliajan peruuttamatta jättäminen (ns. ”no show”)
Pelitoimisto valvoo varattujen peliaikojen noudattamista hallituksen hyväksyminen varausmarginaalien rajoissa.
Toimistolla on valtuudet periä 50 euron sakkomaksu pelaajalta, joka ei ole perunut varattua aikaa viimeistään
hallituksen määrittelemään aikarajaan. Maksu voidaan harkinnan mukaan periä siinäkin tapauksessa, että ryhmä
peruuttaa osan pelaajista caddiemasterille ilmoittautumisen yhteydessä ilman pätevää syytä. Suorittamattomasta
sakkomaksusta toimisto voi määrätä myös varausoikeuksien pidättämisen.
Jäsenyys golfseurassa ja vakuutusturva kentillä
GG Oy:n kentällä pelaavilla on oltava voimassa myös jonkin golf-seuran jäsenyys. Poikkeuksen kentälle
päästämisestä ilman minkään seuran jäsenyyttä voi tehdä toimiston henkilökunta, jossa tapauksessa pelaajan on
lunastettava ylimääräinen 2 € vakuutus.
4. YHTIÖN SANKTIO-OIKEUDET KOSKIEN PELAAMISTA GUMBÖLE GOLF OY:N KENTÄLLÄ TAI TILOISSA
Golf-kentällä pelaavan henkilön tai muuta golf-yhtiön omaisuuteen kuuluvaa omaisuutta käyttävän henkilön tulee
noudattaa kulloinkin voimassa olevaa golfin etikettiä ja muita hallituksen määrittelemiä ohjeita. Yhtiön hallituksella
tai sen valtuuttamalla henkilöllä on kurinpidollinen oikeus evätä pelioikeus enimmillään kolmen kuukauden ajaksi
yhtiön hallinnoimilla golfkentillä, mikäli pelaaja syyllistyy vakavaan etiketti- tai turvallisuusrikkomukseen tai muuhun
törkeään käytökseen yhtiön toimintaa tai omaisuutta kohtaan tahi aiheuttaa tietoisesti lisäkustannuksia yhtiön tai
muiden osakkaitten kannettaviksi hankkien itselleen epäoikeutettua etua yritystä tai muita osakkaita kohtaan (kuten
myy osakkeensa taholle, joka jättää vastikevelvollisuutensa hoitamatta).

