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Säännöt Reikäpeli-SM N65, M60, M65, M70 ja M75  

 

 
1. Kilpailu Suomen mestaruudesta on avoin Suomen kansalaisille, jotka ovat Suomen 

Golfseniorien jäseniä ja joiden tasoitus ei ylitä Suomen Golfseniorien kilpailutoimikunnan 

kilpailua varten vahvistamaa rajaa. 

 

2. Suomen Golfseniorien kilpailutoimikunta määrää kilpailun paikan ja ajan. Seura, jonka 

kentällä kilpailu järjestetään, laatii ja saattaa golfseurojen tiedoksi seikkaperäisen 

kilpailukutsun vähintään kuukautta ennen kilpailun alkua. 

 

3. Kilpailun järjestämisestä ja johtamisesta huolehtii kenttäkohtaisesti vähintään kolmen 

hengen kilpailutoimikunta, jonka jäsenistä yhden valitsee järjestävä seura, yhden nimeää 

Suomen Golfseniorit ja yhtenä jäsenenä toimii järjestävän seuran nimeämä ja kustantama 

tuomari. Mahdollisista muista jäsenistä päättävät järjestävä seura ja SGS yhdessä. 

Toimikunnan puheenjohtajana toimii SGS:n nimeämä henkilö. 

 

4. Pelaaja on itse vastuussa kilpailuihin ilmoittautumisestaan ja sen on tapahduttava 

kilpailukutsussa ilmoitetulla tavalla ja määräaikana.  

Ilmoittautumisaika on kaksi viikkoa alkaen kolme viikkoa ennen ja päättyen viikko ennen 

kilpailun alkua. 

 

Kilpailutoimikunta tutkii ilmoittautumiset ja hyväksyy tai hylkää kilpailijan osanoton.  

 

5. Reikäpelikilpailuun hyväksytään miesten sarjoissa 16 pelaajaa kuhinkin sarjaan SCR- 

pistetilaston mukaan ilmoittautuneiden paremmuusjärjestyksessä ja pisteitä saaneiden loputtua, 

tasoitusjärjestyksessä. N65 sarjassa hyväksytään 16 parasta ilmoittautuneiden 

tasoitusjärjestyksessä. Tasoitusrajamaksimi on M60 sarjassa 18,0, M65 20,0, M70 22,0, M75 

26,0 ja N65 26,0. 

 

6. Kilpailut pelataan nk. lohkopeleinä, joissa sarjan neljä parasta ilmoittautunutta sijoitetaan kukin 

omaan lohkoonsa. Loput pelaajat sijoitetaan näihin lohkoihin käyttäen SCR-pistetilaston 

mukaan muodostettuja sijoituksia. 

 

7. Mikäli kilpailuun ilmoittautuu enemmän osanottajia kuin voidaan ottaa, muodostetaan 

jonotuslista, jolta hyväksytään pelaajia mukaan SCR- pistetilaston paremmuusjärjestyksessä 

lista loppuun ja sen jälkeen HCP- paremmuusjärjestyksessä. 

 

8. Kilpailun osanottomaksun sopii SGS järjestävän seuran kanssa. Maksu on suoritettava ennen 

kilpailun alkua. 

 

9. Etäisyysmittarin käyttö on sallittu. 

 

10. Golfauton käyttö on kielletty. 

 

11. Suomen Golfliitto jakaa mitalit kolmelle parhaalle. Järjestävä seura palkitsee neljä (4) 

parasta lahjakortti palkinnoin. 
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12. Ellei vähintään kahdeksan (8) pelaajaa osallistu kilpailuun, se peruutetaan. 

 

13. Kentän pituussuositukset; par 72 kentällä  

 

- M60 sarja 5600…5900 m 

- M65 sarja 5500…5800 m 

- M70 sarja 5400…5700 m 

- M75 sarja 5100…5400 m  

- N65 sarja 4600…4900 m 

 

 

 

 

 
  


