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Aluetour kilpailuohje 2017
Kilpailu on tarkoitettu Suomen Golfsenioreiden (SGS) jäsenille, joilla aktiivinen EGA-tasoitus. SGS:n
jäsenyys on todistettava caddiemasterille kilpailuun ilmoittauduttaessa. Kilpailussa pelataan kolme
alueellista osakilpailua ja finaali kutsukilpailuna. Kilpailujen järjestäjät ja pelipäivät ovat
kilpailukalenterissamme. Osakilpailussa jokaisen sarjan 20 parasta saa rankingpisteitä. Rankingpisteitä
pelaaja saa vain oman alueen osakilpailuista. Pistetaulukko ja henkilökohtainen pistetilanne alueittain on
kilpailukalenterissamme. Lopulliseen rankinglistaan huomioidaan kahden parhaan kilpailun pisteet.
Finaaliin kutsutaan pelaajat alueittain ja sarjoittain suhteutettuna pelaajamääriin lopullisen rankinglistan
perusteella. Aluetourin seurakohtainen pelaajamäärän seuranta tapahtuu valtakunnallisella tasolla.
Seurapisteitä kertyy oman alueen osakilpailuun osallistumisesta. Seurakohtainen pistetilanne on
kilpailukalenterissamme. Aluetourin osakilpailuista vastaavat aluekoordinaattorit, kukin omalla
alueellaan. Kokonaisvastuu Aluetourin kilpailuista on aluetourvastaavalla.

1. Pelimuoto miehillä 18 r lp hcp ja naisilla 18 r lp hcp sarjassa N50 ja 18r pb sarjassa N65.
2. Sarjat ja tii:
miehet 50v, keltainen tii,
miehet 60v, keltainen tii
miehet 65v, keltainen tii
miehet 70v, sininen tii
naiset 50v, punainen tii
naiset 65v, punainen tii
Mikäli joku ym tii ei ole kentällä käytössä, aluekoordinaattori määrittelee
pelattavan tiin.
3. Henkilökohtaiset tasoitusrajat: miehet M50 4,5-36,0 ja M60,M65 ja M70 6,0-36,0
naiset 8,0-36,0
Kun kilpailija on osallistunut ensimmäiseen osakilpailuun ja täyttänyt silloin tasoitusrajat, on hän
oikeutettu osallistumaan jäljellä oleviin kilpailuihin, vaikka hänen tasoituksensa olisi laskenut
alarajaa alemmaksi.
4. Ilmoittautuminen jokaiseen kilpailuun kutsussa mainitulla tavalla. Ilmoittauduttaessa on mainittava
nimi, seura, sarja, tarkka tasoitus, puhelinnumero ja SGS:n jäsennumero. Kutsut löytyvät
järjestävän seuran sivuilta. Mikäli ilmoittautuneita on enemmän kuin kutsussa mainitaan, ensin
karsitaan alueen ulkopuolelta ilmoittautuneet ja sitten ilmoittautumisjärjestyksessä.
5. Lähtölistojen laadinnassa pyritään siihen, ettei saman seuran pelaajia pelaa samassa ryhmässä.
Sarjat pelataan järjestävän seuran ja aluekoordinaattorin sopimassa järjestyksessä, mutta sarja aina
kerrallaan (saman sarjan pelaajat peräkkäin). Lähtölistat tulevat järjestävän seuran sivuille
muutama päivä ennen kilpailua.
6. Golf-auton käyttö terveydellisistä syistä johtuen on sallittu
7. Etäisyysmittarin käyttö on sallittu
8. Tasatuloksen sattuessa, paremman sijoituksen saa se pelaaja. jolla on alhaisempi tarkka tasoitus

9. Osakilpailujen tulokset ovat järjestävän seuran nettisivuilla
10. Kilpailujen palkinnoista vastaa järjestävä seura. Sarjoittain palkitaan parhaat pelaajat
valtakunnallisen ketjun lahjakortein. Osallistujien lukumäärä ratkaisee palkittavien määrän
sarjoittain. Myös jokaisen sarjan paras scr-tuloksen pelannut palkitaan tuotepalkinnolla lukuun
ottamatta sarjaa N65.
11. Kilpailujen järjestelyt hoidetaan seurakohtaisesti yhdessä aluekoordinaattoreiden kanssa
12. Pelaajalla on mahdollisuus osallistua oman alueensa ulkopuolella olevaan osakilpailuun.
Pelaajapisteitä ja seurapisteitä näistä ei kerry.
13. Kilpailuissa noudatetaan golfin kansainvälisiä kilpailusääntöjä, kentän paikallissääntöjä ja SGS:n
aluetourin sääntöjä. SGS:n säännöt ovat kilpailukalenterissamme.

