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

Lähtöaikojen varaaminen
Aura Golfin jäsenellä on oikeus varata peliaikoja 
aikaisintaan kuusi (6) päivää etukäteen, jäsenellä on 
oikeus varata myös samassa lähdössä pelaavat vieraat 
kuusi (6) päivää etukäteen. Jäsen pystyy tekemään 
itselleen varausjärjestelmässä yhden (1) varauksen 
päivää kohti.

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

Jäsenen vieraan greenfee
Jäsenellä on oikeus tuoda enintään kolme vierasta 
kerrallaan alennettuun hintaan 40,00 eur/hlö, etu on 
voimassa kaikkina päivinä kauden alusta 23.6. asti sekä 
12.8. alkaen kauden loppuun asti. Myös passiivijäsenet 
ovat oikeutettuja pelaamaan jäsenen vieraan hinnalla 
sekä tuomaan vieraita alennettuun hintaan. Jäsenen tulee 
itse pelata vieraidensa kanssa samassa ryhmässä ja hänen 
tulee olla paikalla myös pelimaksuja suoritettaessa. 
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 ennakkoilmoitusta 
on sallittu. Tasoituskierrokselle lähtevän pelaajan 
suositellaan ilmoittavan etukäteen pelaavansa 
tasoituskierrosta. Ilmoituksen voi tehdä ennen kierrosta 
caddiemasterille tai merkitä tieto varauksen yhteyteen 
Nexgolfissa. Tasoitusryhmissä 2-6 (tasoitukset 4,5-54) 
hyväksytään myös yhdeksän reiän tulos 
tasoituskierrokseksi. 

PELIOHJESÄÄNTÖ 2019
Kilpailuihin osallistuminen ja säännöt 
Kilpailuohjesääntö löytyy ilmoitustauluilta sekä Aura 
Golfin kotisivujen materiaalipankista.  

Golfauton käyttö
Golfauton käyttö on sallittu kaikille. Golfautolla 
liikkuminen kentällä muussa kuin pelitarkoituksessa ei 
ole sallittua. Golfauton käyttäjän tulee olla täyttänyt 15 
vuotta.

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

Tasoitusrajat
Vieraspelaajien tasoitusraja on 36, Aura Golfin jäsenille ei 
ole tasoitusrajaa. Ryhmän yhteenlaskettu 
maksimitasoitus on 110. Ryhmätasoitus koskee myös 
Aura Golfin jäseniä. 

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.




