Talk Birdie Tourin määritykset
Kiertueen johto
MB SwingNet Oy johtaa ja organisoi kiertuetta kaudella 2020.
Yleistä tietoa
Talk Birdie Tour on kiertue, jossa pelataan 18 ja 36 reiän kilpailuja ilman tasoitusta. Kiertue on avoin
sekä miehille että naisille, ammattilaisille ja amatööreille. Kilpailuissa jaetaan palkintoina
ammattilaisille rahaa ja amatööreille lahjakortteja. Jokaiseen kilpailuun otetaan korkeintaan 90
kilpailijaa (36 reiän kilpailuun 78 pelaajaa) ja kukin kilpailu käydään läpi yhden päivän aikana.
Yleismääritykset
Tämän käsikirjan erityismääräysten lisäksi kilpailuissa noudatetaan seuraavia julkaisuja/määrityksiä:
●
●
●
●

Golfsäännöt
Golfliiton hard card
Pelattavan kentän paikallissäännöt
Erilliset kyseistä kilpailua koskevat kilpailusäännöt

Protestit
Talk Birdie Tour -kilpailun tapahtumiin / päätöksiin liittyvät protestit tulee toimittaa paikalliselle
kilpailun johdolle käsiteltäväksi mahdollisimman pian.
Yhteystiedot
Talk Birdie Tourin verkkosivusto: www.talkbirdietour.fi
MB SwingNet Oy: Mika Brunou; 050 555 0806; talkbirdie@talkbirdietour.fi
1. Talk Birdie Tourin ehdot 2020
1.1 Osallistujat
1.1.1 Jäsenyys
Osallistuakseen pelaajan on oltava Suomen Golfliittoon kuuluvan golfseuran jäsen tai hänen on
oltava todistetusti ulkomaisen golfseuran jäsen.
1.1.2 Pelaajaluokat
Kaikki Talk Birdie Tour -kilpailut ovat avoimia sekä miehille että naisille ja sekä amatööreille että
ammattilaisille.
1.1.3 Tasoitusvaatimukset
Kiertueella ei ole erikseen tasoitusvaatimuksia, mutta suositeltavaa on, että pelaajalla on riittävästi
kokemusta kilpailemisesta ja peli on sujuvaa.
1.2 Pelimuoto ja osallistujien valinta
1.2.1 Pelaajamäärä
Kilpailuihin otetaan enintään 90 pelaajaa (36 reiän kilpailuun 78 pelaajaa). Pelaajat valitaan
kilpailuihin seuraavien kategorioiden mukaan:
1. Kaikki pelaajat, jotka ovat kiertueen rankingissa kahdenkymmenen parhaan joukkoon

2. Villit kortit (pelaajan on kuitenkin ilmoittauduttava kilpailuun ilmoittautumisajan puitteissa)
a. Järjestävällä seuralla on mahdollisuus käyttää viisi villiä korttia
b. Kiertueen johdolla on mahdollisuus käyttää viisi villiä korttia
3. Ammattilaiset, 20 paikkaa ilmoittautumisjärjestyksessä
4. Loput pelaajat ilmoittautumisjärjestyksessä
1.2.2 Pelimuoto
Lyöntipelikilpailu ilman tasoituksia, joko 18 tai 36 reikää yhden päivän aikana
1.3 Tasatuloksen ratkaiseminen
Kilpailun voitosta pelataan sudden death -uusinta. Kilpailun paikallinen johto määrittää pelattavat
uusintareiät. Muiden sijoitusten osalta tasatuloksien kohdalla sijoitukset jaetaan.
1.4 Ilmoittautumiskäytännöt
1.4.1 Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen tapahtuu Talk Birdie Tour -sivuston kautta. Ilmoittautumisaika päättyy klo 18.00
kolme päivää ennen kilpailupäivää.
1.4.1.1 Kilpailumaksu
Kunkin kilpailun osallistumismaksu on 80 euroa (finaali 100 euroa). Maksu on sama kaikille
pelaajaluokille, ja se voidaan maksaa etukäteen tai viimeistään kilpailupäivänä paikan päällä.
1.4.2 Peruutus
Ilmoittautumisen peruutus tapahtuu Talk Birdie Tour -sivuston kautta ennen ilmoittautumisajan
päättymistä. Ilmoittautumisajan päätyttyä tapahtunut peruutus johtaa kilpailumaksun perimiseen.
Kilpailumaksua ei tarvitse maksaa siinä tapauksessa, jos pelaaja toimittaa lääkärintodistuksen tai
vastaavan kilpailun järjestäjälle.
1.4.3 Jonotuslista
Jos enemmän pelaajia on ilmoittautunut kuin kilpailuissa on paikkoja, sijoitetaan ylimääräiset
pelaajat jonotuslistalle kategoriajärjestykseen. Jonotuslistalta otetaan pelaajia mukaan kilpailuun
peruutustapauksissa.
1.4.4 Jälki-ilmoittautuminen
Jälki-ilmoittautuminen on sallittua, jos kilpailu ei ole täynnä. Ilmoittautuminen virallisen
ilmoittautumisajan jälkeen on tehtävä suoraan kiertueen organisaatiolle.
1.4.5 Puuttuvat maksut
Pelaajalle, joka on velkaa Talk Birdie Tour -tapahtuman järjestäjälle, kilpailuorganisaatiolla on
mahdollisuus olla antamatta hänelle mahdollisuutta osallistua Talk Birdie Tour -kilpailuun, kunnes
pelaajan velka on maksettu.
1.4.6 Kaksinkertainen ilmoitus
Ilmoitetuilla pelaajilla on myös oikeus ilmoittautua korkeamman tason kilpailuihin (esim. Finnish
Tour, Nordic Golf League, SGT Future Series, Letas jne.), jotka pelataan kokonaan tai osittain samana
päivänä. Rekisteröityneen pelaajan, joka hyväksyy osallistumisen toiseen kilpailuun, on
mahdollisimman pian peruttava / poistuttava kilpailusta alemmalla tasolla, jota hän ei pelaa.
Tällainen peruutus hyväksytään ilman kilpailumaksua koskevia vaatimuksia.

1.5 Muut ehdot
1.5.1 Pelaajien käyttäytymistä koskevat ohjeet vuoden 2019 golfsääntöjen 1.2 säännön mukaisesti
Kaikkien pelaajien odotetaan pelaavan pelin hengessä noudattamalla sääntöä 1.2a. Säännön 1.2a
rikkominen voi johtaa diskaamiseen, mutta myös seuraaviin:
●
●
●

Ilmoitus Golfliiton sääntö- ja kilpailutoimikuntaan sekä pelaajan kotiseuraan
Kirjallinen varoitus
Sulkeminen yhdestä tai useammasta Talk Birdie Tourin kilpailusta

1.5.2 Palkintorahat
Kilpailun virallinen palkintopotti vahvistuu vasta, kun lopullinen kilpailijamäärä varmistuu.
Epävirallinen arvio voidaan antaa viimeistään ilmoittautumisajan päätyttyä. Palkintorahaan ei
kohdistu arvonlisäveroa.
1.5.2.1 Palkintorahojen maksaminen
Talk Birdie Tour hallinnoi palkintorahojen maksamista. Palkintorahat maksetaan, kun kilpailun
tulokset on vahvistettu ja kaikki kilpailumaksut on saatu pelaajilta. Palkintorahojen maksua varten
palkinnon voittajan on toimitettava tarvittavat tiedot (pelaajan
yrityksen/toiminimen/urheilijarahaston tms. tiedot tai verokortti ja pankkitilitiedot).
1.5.2.2 Palkintojen jakaminen
Talk Birdie Tourin kilpailujen palkintojen jakamisperusteet riippuvat kilpailun pelaajamäärästä,
kenttäkustannuksesta ja mahdollisista kilpailukohtaisista yhteistyösopimuksista. Tarkkaa palkintojen
jakosuhdetta tai määrää on vaikea määritellä etukäteen, mutta pääperiaatteet ovat seuraavanlaiset:
●
●
●

Palkintopotti muodostetaan kilpailumaksuista
Siitä vähennetään kenttäkulut ja muut pakolliset kulut (mm. alv, maksujen vastaanottokulut
jne.)
Pottiin lisätään mahdollisten kilpailukohtaisten yhteistyösopimusten euromäärä

Palkintorahat jaetaan 2-6 parhaalle pelaajalle noin seuraavan kaavion mukaan:

Pelaajamäärä 10-20
Palkinnot

1

21-40

40-50

50-60

60-80

80 - 90

2

3

4

5

6

Jos useampi kuin yksi pelaaja saavuttaa saman lopputuloksen, palkintorahat lisätään heille ja jaetaan
samalle pelaajamäärälle. Seurauksena on, että kaikki saman sijoittelun pelaajat saavat saman verran
palkintorahoja.
1.5.2.3 Palkinnot jaetaan seuraavan mallin mukaan
Ammattipelaajat (PGA ja non-amateur) saavat palkintonsa rahana. Amatöörit saavat palkintona
lahjakortteja, joiden arvo on palkintorahaa vastaava arvo. Poikkeuksen amatöörien kohdalla tekee
amatöörisäännöt, joiden mukaan pelaaja voi ottaa vastaan enintään 725 euron arvoisen palkinnon.

Täten amatööripelaajalle annetaan maksimissaan 725 euron arvoinen lahjakortti, vaikka palkintojen
jakotaulukon mukaan hänen palkinnon arvo olisi suurempi kuin tuo raja.
1.6 Palkintojenjako
Palkintojenjako suoritetaan välittömästi tulosten valmistumisen jälkeen. Kilpailun voittajan on
osallistuttava palkintojenjakoon. Jos voittaja on poissa palkintojenjaosta ilman pätevää syytä,
vähennetään kyseiselle pelaajalle jaettavasta palkinnon arvosta 25%.
2. Paikallissäännöt ja kilpailumääräykset
Päivitetään ennen kauden alkua: Katso Golfliiton paikallissäännöt ja kilpailumääräykset 2019
osoitteessa golf.fi (https://golf.fi/wp-content/uploads/sites/52/2019/04/Hard-Card-2019-FIN.pdf).
Näiden lisäksi jokaisessa kilpailussa on voimassa kyseisen kentän paikallissäännöt ja mahdolliset
erilliset kilpailumääräykset.
3. Kiertueen kilpailumääräykset
3.1 Tiit ja kentän pituus
Miehet ja naiset pelaavat omilta tiipaikoiltaan kunkin kentän takatiiltä. Väylien pituuksia muutetaan
siten, että miesten ja naisten CR-arvot saataisiin paremmin täsmäämään. Pituuksia muutetaan
kuitenkin siten, että naisten kilpatiin kokonaismitta on enintään 15% lyhyempi kuin miesten kilpatiin
kokonaismitta.
4. Henkilökohtaiset tiedot
GDPR (yleinen tietosuoja-asetus) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu
27. huhtikuuta 2016, yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta
liikkuvuudesta sekä direktiivin 95/46 / EY kumoamisesta (yleinen) tietosuoja-asetus) 27. huhtikuuta
2016 (EU: n virallinen lehti nro 119):
4.1. Kiertueen osallistujien henkilötietojen ylläpitäjä on MB SwingNet Oy, jonka osoite on Akankatu 5
F 34, 20540 Turku, sähköposti talkbirdie@talkbirdietour.fi, puhelin: +358 50 555 0806
4.2. Järjestäjä käsittelee urheilijoiden henkilökohtaisia tietoja, kuten: nimi, sähköpostiosoite,
puhelinnumero, joka annetaan ilmoittautumislomakkeen yhteydessä siinä määrin kuin se on tarpeen
turnauksen järjestämiseksi, erityisesti ilmoittautumisprosessin loppuun saattamiseksi ja vahvistaa
pelaajan osallistumisen turnaukseen, tulosten ilmoittamisen, palkintojen jakamisen, turnaukseen
osallistumiseen liittyvien mahdollisten valitusten / vaatimusten huomioon ottamisen.
4.3. Jos urheilija suostuu, järjestäjä käsittelee myös hänen henkilökohtaisia tietojaan 1 kohdassa
tarkoitetuilla alueilla lähettämään urheilijalle tietoja ja kaupallisia tietoja järjestäjän kumppaneista.
4.4. Jokainen kiertueen osallistuja antaa luvan kuvien käyttöön video-, valokuva- ja audiovisuaalisissa
materiaaleissa, jotka on tuottanut kiertueen järjestäjä tai järjestäjän valtuuttama taho. Suostumus
turnauksen osallistujan kuvan vapaaseen käyttöön sisältää turnauksen osallistujan kuvan
monikäyttöisen myynninedistämisen, markkinoinnin, mainonnan ja julkaisutarkoituksiin.
4.5. kiertueen osallistujien henkilökohtaisia tietoja käytetään GDPR-asetuksessa, Suomen lakien
mukaan, jotka on annettu GDPR: n soveltamisen mahdollistamiseksi, muissa sovellettavissa laeissa ja
näissä säännöissä vahvistettujen ehtojen mukaisesti.

4.6. Henkilötietojen rekisterinpitäjä ei välitä tietoja kolmannelle maalle / kansainväliselle
organisaatiolle. Osallistujien henkilötietoja ei automatisoida, mukaan lukien profilointi.
4.7. Periaatteet kiertueen osallistujien henkilötietojen käsittelylle on art. 6 par. 1 lit. b) GDPR sopimuksen suorittaminen (sääntöjen hyväksyminen ja turnaukseen osallistumisen rekisteröinti
muodostaa sopimuksen tekemisen) ja art. 6 par. 1 lit. a) GDPR - rekisteröidyn vapaaehtoinen,
yksiselitteinen, tietoinen ja erityinen suostumus.
4.8. Kiertueen osallistujilla on oikeus saada omat tietonsa ja oikeus oikaista, poistaa, rajoittaa
käsittelyä, oikeus tiedonsiirtoon, oikeus esittää vastalauseita, oikeus peruuttaa suostumus milloin
tahansa vaikuttamatta käsittelyn laillisuuteen, joka tehtiin suostumuksen perusteella ennen sen
peruuttamista. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen perusteella ennen sen
peruuttamista tehdyn käsittelyn laillisuuteen.
4.9. Kiertueen osanottajilla on oikeus tehdä valitus valvontaelimelle, kun osallistuja katsoo, että
hänen henkilötietojensa käsittely rikkoo GDPR: n säännöksiä.
4.10. Henkilötietojen toimittaminen ja suostuminen niiden käsittelyyn on vapaaehtoista, mutta
tietojen puuttuminen tai suostumuksen puuttuminen niiden käsittelyyn estää osallistumista
turnaukseen. Ilmoituksen tekeminen merkitsee tapahtuman sääntöihin sisältyvien sääntöjen
hyväksymistä ja suostumuksen antamista henkilötietojen käsittelylle. Alaikäisen tapauksessa
suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn on annettava henkilön, jolla on vanhempien valta tai
laillinen huoltaja.
4.11. Turnaukseen osallistumiseen liittyvä tietojen käsittely sisältää erityisesti:
A. Kiertueen verkkosivuilla julkaistava turnauksen lähtöluettelossa olevan osallistujan nimi ja
sukunimi sekä alkamisajat
B. Kiertueen verkkosivuilla julkaistu nimi ja sukunimi tulosluettelossa

