
PELIOIKEUS
Pelioikeus on Aura Golfin aktiivijäsenellä, jonka 
pelikausimaksuun liittyvät maksuvelvoitteet on 
suoritettu. Muut jäsenet maksavat pelaamisesta 
kulloinkin voimassa olevan greenfee-maksun.  

LÄHTÖAIKOJEN VARAAMINEN
Aura Golfin jäsenellä on oikeus varata peliaikoja 
aikaisintaan kahdeksan (8) päivää etukäteen, 
jäsenellä on oikeus varata myös samassa lähdössä 
pelaavat vieraat kahdeksan (8) päivää etukäteen. 
Jäsen pystyy tekemään itselleen varaus-
järjestelmässä yhden (1) varauksen päivää kohti.

Ajanvaraus seuraavan alkavan varauspäivän 
osalta avautuu klo 21:00 aikaisemman klo 00:00 
asemesta. Caddiemasterilla on oikeus yhdistää 
vajaita ryhmiä ja siirtää ilman eri ilmoitusta 
lähtöaikaa 10 minuutilla eteenpäin.

Vieraspelaaja voi varata yhden (1) lähdön neljä (4) 
päivää etukäteen.

JÄSENEN VIERAAT SEKÄ PASSIIVIJÄSENET 
Kaikilla seuran jäsenillä (myös passiivijäsenillä) 
on oikeus tuoda enintään kolme vierasta 
kerrallaan alennettuun hintaan 40,00 eur/hlö, 
etu on voimassa kaikkina päivinä kauden alusta 
20.6. asti sekä 23.8. alkaen kauden loppuun asti. 
Passiivijäsenet maksavat pelaamisesta hinnaston 
mukaisen greenfeen. Jäsenen tulee itse pelata 
vieraidensa kanssa samassa ryhmässä ja hänen 
tulee olla paikalla myös pelimaksuja suoritet-
taessa. Jäsenen vieraan greenfee on voimassa 
ainoastaan normaalien ajanvaraussääntöjen 
puitteissa tehdyissä varauksissa. Alennettu hinta 
ei siis koske kilpailuja, yritystapahtumia, 
hotellipaketteja tai muita näihin rinnastettavia 
varauksia.

TASOITUSKIERROKSET
Tasoituskierroksen pelaaminen ilman ennakko-
ilmoitusta on sallittu. Tasoituskierrokselle 
lähtevän pelaajan suositellaan kuitenkin ilmoit-
tavan etukäteen pelaavansa tasoituskierrosta. 
Ilmoituksen voi tehdä ennen kierrosta caddie-
masterille tai merkitä tieto varauksen yhteyteen 
Nexgolfissa. Aura Golfissa noudatetaan WHS-
tasoitusjärjestelmän periaatteita ja sääntöjä. 

PELIOHJESÄÄNTÖ 2022
KILPAILUIHIN OSALLISTUMINEN JA 
SÄÄNNÖT 
Kilpailuohjesääntö löytyy ilmoitustauluilta sekä 
Aura Golfin kotisivujen materiaalipankista.

GOLFAUTON KÄYTTÖ
Golfauton käyttö on sallittu kaikille 15 vuotta 
täyttäneille pelaajille. Golfautolla liikkuminen 
kentällä muussa kuin pelitarkoituksessa ei ole 
sallittua. Golfauton kuljettaminen päihtyneenä 
on kiellettyä.

Muut golfauton käyttöön liittyvät periaatteet 
löytyvät ilmoitustauluilta sekä 
materiaalipankista.

LIIKUNTAEDUT
Aura Golf ry hyväksyy erikseen määritetyt 
liikuntaedut maksuvälineinä maksettaessa 
pelikausimaksuja, greenfee-maksuja sekä 
rangepoletteja tai -latauksia. Jäsenmaksuja ja 
kilpailumaksuja ei liikuntaeduilla voi maksaa.

TASOITUSRAJAT
Vieraspelaajien tasoitusraja on sekä miehille että 
naisille 36, Aura Golfin jäsenille ei ole tasoitus-
rajaa. Ryhmän yhteenlaskettu maksimitasoitus 
on 110. Ryhmätasoitus koskee myös Aura Golf 
ry:n jäseniä. 

Caddiemasterilla on oikeus harkinnan mukaan 
joustaa ryhmätasoituksesta Aura Golf ry:n 
jäsenien osalta.

PELIN SUJUVUUS
Enimmäiskierrosaika neljän pelaajan ryhmälle 
on 4 tuntia 15 minuuttia. Ryhmässä alimmalla 
tasoituksella pelaava vastaa koko ryhmästä, pelin 
sujuvuudesta sekä golfsääntöjen ja etiketin 
noudattamisesta.

KENTÄNHOITOHENKILÖSTÖ 
Kentänhoitohenkilöstöllä on kentällä etuoikeus 
pelaajiin nähden ja heiltä on aina odotettava 
lyöntilupa vaaratilanteiden välttämiseksi.

Peliohjesääntö löytyy kokonaisuudessaan Aura 
Golfin kotisivuilta www.auragolf.fi




