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Seurajoukkueiden SM kilpailu 2021 M50 
 

 

1. Seurajoukkueiden SM-kilpailuihin otetaan joukkueita FST:n joukkue-Order of Meritin 

mukaisesti.  

 

2. Joukkueita otetaan yhteensä maksimissaan 18. Järjestävällä seuralla on etuoikeus nimetä 

joukkue mukaan kilpailuun ja se sisältyy 18 joukkueen kokonaismäärään. 

SM-joukkuekilpailuun voivat osallistua Suomen Golfliiton jäsenseurat. Seurajoukkuetta 

voivat edustaa seuran jäsenet kansalaisuudesta riippumatta. Kilpailu on avoin myös 

ammattilaisille. Jos mukaan mahtuu, niin samasta seurasta voi olla kaksikin joukkuetta  

(2. joukkue tasoituksen perusteella).  Voidakseen ottaa osaa SM-kilpailuun miesten tulee 

pelivuoden aikana täyttää 50 vuotta. 

 

3. Kilpailu pelataan 4-miehisin joukkuein tasoituksettomana lyöntipelinä siten, että 1. päivänä 

pelataan aamupäivällä 2 kpl Fourball paripelejä sekä iltapäivällä 2 kpl Foursome paripelejä. 

Toisena päivänä pelataan yksilöpelit. Lähdöt kumpanakin päivänä ovat 1. ja 10. tiiltä  
 

4. Seura voi käyttää kilpailussa neljää (4) eri pelaajaa. Peliparit ensimmäiselle päivälle ja single 

pelaajat toiselle päivälle tulee lähtökohtaisesti vahvistaa ilmoittautumisajan puitteissa. 

Tämänkin jälkeen voi kuitenkin pelaajia vielä vaihtaa. 
 

5. Toisena päivänä pelataan kolmen ryhmissä joukkueiden käännetyssä 

paremmuusjärjestyksessä siten, että joukkueet 1-3 viimeisinä, joukkueet 4-6 seuraavina ja 

joukkueet 7-9 tiiltä 1. Vastaavasti joukkueet 10-12, 13-15 ja 16-18 lähtevät tiiltä 10. 

Ryhmissä ei voi olla samasta seurasta olevia pelaajia. Jos joukkueita on tasatuloksissa 

ensimmäisen päivän jälkeen, niin Foursome tulos ratkaisee, jos sekin sama, niin sitten 

Fourball tulos ratkaisee järjestyksen toisen päivän lähtöaikoja luotaessa. 

 

6. Joukkueen tulos on kaikkien kierrosten yhteenlaskettu tulos 1. päivän paripelien sekä 2. 

päivän yksilöpelien tulokset. Yksilöpeleissä huomioidaan kolmen parhaan tulos. 
 

7. Voittaja ratkaistaan uusinnalla siten, että kumpikin joukkue valitsee kaksi pelaajaa 

Foursome-paripeliin. Uusinta pelataan toimikunnan määräämillä väylillä. 

Muiden sijojen osalta tasatulostilanteessa paras henkilökohtainen tulos -pelaajittain ratkaisee. 

Mikäli edelleen sama, niin paras ei-huomioitu (neljännen pelaajan) henkilökohtainen tulos 

pelaajittain ratkaisee. Mikäli edelleen sama, niin toiseksi paras henkilökohtainen tulos – 

pelaajittain ratkaisee. Mikäli edelleen sama, niin kolmanneksi paras henkilökohtainen tulos - 

pelaajittain ratkaisee. Mikäli edelleen sama, niin arvonta. 

 

8. Suomen Golfseniorien kilpailutoimikunta päättää kilpailun ajan ja paikan. Seurojen, joiden 

kentillä kilpailut järjestetään, on laadittava ja saatettava Suomen Golfliiton jäsenseurojen 

tiedoksi seikkaperäinen kilpailukutsu vähintään kuukautta ennen kilpailun alkua. 

 

9. Suomen Golfliitto nimeää kilpailuun tuomarin. 

  

10. Kilpailun järjestämisestä ja johtamisesta huolehtii kenttäkohtaisesti vähintään kolmen 

hengen kilpailutoimikunta. Jäsenistä yhden valitsee järjestävä seura, puheenjohtajana toimii 

Suomen Golfseniorien edustaja ja kolmantena toimii Golfliiton kilpailuun nimeämä 

liittotason tuomari. Mahdollisista muista jäsenistä päättävät järjestävä seura ja SGS yhdessä.  
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11. Kilpailussa on etäisyysmittarin käyttö sallittu. 

 

12. Golfauton käyttö on kielletty. 

 

13. Seurat vastaavat kilpailuihin ilmoittautumisestaan. Ilmoittautuminen tehdään Golfbox-

ohjelmassa ilmoittamalla pelaajat sinne normaalin Tour-kilpailun tapaan. Lisäksi on 

ilmoitettava sähköpostilla joukkueiden peliparit ja single pelaajat SGS:n Tour-vastaavalle 

kilpailukutsussa ilmoitettuna määräaikana ja siinä ilmoitetulla tavalla. Ilmoittautumisaika on 

kaksi (2) viikkoa alkaen kolme (3) viikkoa ennen ja päättyen kilpailuviikonloppua 

edeltävänä maanantai-iltana. Joukkueiden/pelaajien lähtöjärjestys määräytyy arpomalla. 

Arvonta suoritetaan mahdollisimman pian ilmoittautumisajan umpeuduttua. 

 

14. Kilpailuissa noudatetaan Suomen Golfliiton kilpailujen määräyksiä ja paikallissääntöjä sekä 

SGS:n antamia erillisiä kilpailuohjeita ja kenttäkohtaisia paikallissääntöjä.  

 

15. Kilpailukentän suosituspituus noin 5700-6000 m.(par 72) 

 
 

 

 


