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SM-reikäpelikilpailu 2019  

  

1. Kilpailu seniorigolfin Suomen reikäpelimestaruudesta on avoin Suomen kansalaisille, jotka ovat jonkin 

Suomen Golfliittoon kuuluvan tai ulkomaisen seuran jäseniä ja joiden tasoitus ei ylitä Suomen Golfseniorien 

kilpailutoimikunnan kilpailua varten vahvistamaa rajaa.  

  

2. Suomen Golfseniorien kilpailutoimikunta määrää kilpailun paikan ja ajan, miesten ja naisten kilpailut 

voidaan suorittaa eri kentillä. 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 Suomen Golfliiton ko. kilpailuun nimeämä liittotuomaritasoinen 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 netissä osoitteessa 

www.suomengolfseniorit.fi  kilpailukutsussa ilmoitettuna määräaikana ja siinä ilmoitetulla tavalla.  

Ilmoittautumisaika on kaksi (2) viikkoa alkaen kolme (3) viikkoa ennen ja päättyen viikko (1) ennen kilpailun 

alkua.  

  

Kilpailutoimikunnan on tutkittava ilmoittautumiset ja hyväksyttävä tai hylättävä niiden perusteella 

kilpailijan osanotto. Jos ilmoittautuneita tulee enemmän kuin kilpailuun voidaan ottaa, ylläpidetään 

jonotuslistaa, jolta kilpailijat kutsutaan ranking-/ hcp-paremmuusjärjestyksessä peruuttaneiden tilalle. 

Järjestävällä seuralla on mahdollisuus villeihin kortteihin kolme miehille ja naisille tai kilpailutoimikunnan 

harkinnan mukaisesti.  

  

5. Miesten reikäpelikilpailuun hyväksytään 64 pelaajaa, jotka valitaan FST:n pistetilastossa olevista 

paremmuusjärjestyksessä, jos mukaan mahtuu, niin tasoitusjärjestyksessä. Järjestävällä seuralla on 

mahdollisuus yhteen villiin korttiin. Naisten kilpailuun hyväksytään 16 pelaajaa, joista kaksitoista (12) 

valitaan pistetilaston (OoM) paremmuusjärjestyksessä ja neljä (4) tasoitusjärjestyksessä. Järjestävällä 

seuralla ei villiä korttia. Tasoitusraja on miehillä 10 ja naisilla 16.  

  

6. Pelaajat sijoitetaan reikäpelikaavioon noudattaen Suomen Golfliiton yleisiä reikäpelin kilpailumääräyksiä. 

Miesten osalta sijoitetaan 32 parasta pelaajaa ja naisten osalta 8 parasta pelaajaa OoM järjestyksessä, 

muuten peliparit arvotaan  
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7. Mikäli kilpailuun ilmoittautuu enemmän osanottajia kuin voidaan ottaa, muodostetaan jonotuslista, jolta 

hyväksytään pelaajia mukaan pistetilaston paremmuusjärjestyksessä tai HCP- paremmuusjärjestyksessä.  

  

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

alkua.  

  

9. Golfauton käyttö on kielletty.  

  

10. Suomen Golfliitto jakaa mitalit kolmelle parhaalle. Järjestävä seura palkitsee neljä (4) parasta miestä ja 

neljä (4) parasta naista tavarapalkinnoin.  

  

11. Ellei vähintään kahdeksan (8) pelaajaa osallistu kilpailuun, se peruutetaan.  

  

12. Kentän pituussuositus; miehet noin 5700-6000 m ja naiset noin 4800-5300 m (par 72).  

  

 


