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SENIORIEN ALUETOUR 

1. Alueellisiin osakilpailuihin, joita pelataan vuosittain kolme kullakin alueella, ovat oikeutettuja  
osallistumaan Suomen Golfseniorit ry:n (SGS) jäsenet, jotka täyttävät kyseisenä vuonna jonkin 
sarjan ikäkriteerit. 
Ilmoittautuessaan kilpailupaikalla kilpailuun pelaajan on maksettava kilpailumaksu ja osoitettava 
tarvittaessa jäsenyytensä. 
 

2. Kilpailusarjat, pelimuodot, pelattavat tiit ja tasoitusvaatimukset: 
Sarjat    Pelimuodot    Tiit       Tasoitusvaatimukset 
N50        lp, hcp   punainen     4,0 – 36,0 
N65        lp, hcp             punainen           6,0 – 36,0 
M50       lp, hcp             keltainen           0,0 – 36,0 
M65       lp, hcp             keltainen           6,0 – 36,0 
M70       lp, hcp             sininen               6,0 – 36,0 
M75       lp, hcp             punainen           6,0 – 36,0 
 
Mikäli kentällä on muut tiimerkinnät, päättää aluekoordinaattori pelattavat tiit. 
 

3. Osakilpailuihin ilmoittaudutaan SGS:n Golfbox-kilpailukalenterin kautta kutsussa ilmoitetulla 
tavalla. Ilmoittautumishetken tasoitus huomioidaan tasoitusvaatimuksissa. Mikäli kilpailija 
ensimmäistä kertaa kauden osakilpailuun ilmoittautuessaan täyttää tasoitusvaatimukset, hän on 
oikeutettu osallistumaan kauden jäljellä oleviin kilpailuihin, vaikka hänen tasoituksensa olisi 
laskenut tasoitusvaatimusten alarajaa alemmaksi tai noussut sitä korkeammaksi.  
 

4. Osakilpailun kutsussa ilmoitetaan kilpailuun otettava pelaajamäärä. Mikäli osakilpailuun 
ilmoittautuneita pelaajia on enemmän kuin kutsussa mainitaan, karsitaan ensin alueen ulkopuoliset 
pelaajat ja sitten muut ilmoittautumisjärjestyksessä. Jälki-ilmoittautuminen voidaan hyväksyä, 
mikäli ilmoittautumisrajaa ei ole ylitetty. Pelaajan peruuttaessa osallistumisensa lähtölistan 
laadinnan jälkeen ilman perusteltua syytä noudatetaan pelimaksun perimisessä järjestävän kentän 
käytäntöä. 
 

5. Osakilpailuihin voivat osallistua myös alueen ulkopuolisten seurojen jäsenet, jotka ovat oikeutettuja 
palkintoihin ja order of merit -pisteisiin. Finaaliin pelaajia valittaessa ei kuitenkaan huomioida 
alueen ulkopuolisia pelaajia, aluekoordinaattoreita eikä tourpäällikköä. 
 

6. Osakilpailuista saadaan order of merit -pisteitä sijoitusten perusteella aluetourin pistetaulukon 
mukaisesti. Kolmannessa osakilpailussa saavutetuissa pisteissä on kerroin 1,3.  Lopullisissa order of 
merit -pisteissä huomioidaan ko. alueen kaikkien osakilpailujen pisteet. 
  

7. Valtakunnalliseen finaaliin valitaan pelaajat alueittain order of merit -pisteiden perusteella. 
Valittavien pelaajien määrä sarjoittain kultakin alueelta määräytyy alueen kaikkien osakilpailujen 



osanottajamäärästä suhteessa koko maan osanottajamäärään. SGS:n kilpailutoimikunta vahvistaa 
finaaliin kutsuttavien pelaajien lukumäärän. Order of merit -pisteissä tasapisteissä paremmuuden 
ratkaisee pelaajan yksittäisessä osakilpailussa saavutettu korkeampi pistemäärä ja mikäli myös se 
on sama, viimeisen osakilpailun korkeampi pistemäärä. Finaalissa pelimaksun ja ruokailun 
kustantaa SGS. 
 

8. Aluetourin tourpäällikkö vastaa tavasta, jolla pelaajat kutsutaan valtakunnalliseen finaaliin. 
 

9. Osakilpailuissa tasatuloksessa ratkaisee alhaisempi tarkka tasoitus, sitten matemaattinen 
menetelmä ja lopuksi arvonta. 
 

10. Golfauton käyttö on sallittu sarjoissa M70 ja M75, muissa sarjoissa esittämällä lääkärintodistus. 
Kilpailijan on itse varattava golfauto käyttöönsä kilpailun järjestäjältä. 
 

11. SGS:n kilpailuissa etäisyysmittarin käyttö ja caddie ovat sallittuja. 
 

12. Osakilpailuissa ja finaalissa palkitaan sarjojen parhaat valtakunnallisten ketjujen lahjakorteilla SGS:n 
kilpailutoimikunnan vahvistamien ohjeiden mukaisesti, jotka perustuvat kyseisen sarjan 
pelaajamäärään. Jokaisessa sarjassa palkitaan ainakin voittaja. 
 

13. Alueelliset koordinaattorit vastaavat alueensa osakilpailuista yhteistoiminnassa järjestävien 
kenttien kanssa. Järjestävä kenttä perii osallistujilta yhdessä SGS:n kanssa sovitun pelimaksun.  
Järjestävä kenttä hankkii lisäksi kilpailuun tarvittavat toimihenkilöt, palkinnot, seura- tai aluetason 
tuomarit ja ruokailun kulloinkin erikseen sovitulla tavalla. Kokonaisvastuu osakilpailuista ja 
finaalista on aluetourin tourpäälliköllä. 
 

14. Ilmoittautuessaan kilpailuun pelaaja antaa luvan nimensä näkymiseen lähtö- ja tuloslistoilla sekä 
kilpailussa otettujen valokuvien julkaisemiseen. 
 

15. SGS:n kilpailutoimikunta vahvistaa vuosittain kilpailusarjoihinsa kuuluvat kilpailut. Kilpailuissa 
noudatetaan kansainvälisiä golfin kilpailusääntöjä, Suomen Golfliiton paikallissääntöjä (hard card), 
kentän paikallissääntöjä ja SGS:n kilpailutoimikunnan antamia kilpailuohjeita.  
  
  
 
 

 


