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SM-lyöntipelikilpailu 2021 

 

1. Kilpailu Suomen mestaruudesta seniorigolfissa on avoin Suomen kansalaisille, jotka ovat kotimaisen tai 

ulkomaisen golfseuran jäseniä ja joiden tasoitus ei ylitä Suomen Golfseniorien hallituksen kilpailua 

varten vahvistamaa rajaa. Voidakseen ottaa osaa SM-kilpailuun naisten ja miesten tulee pelivuoden 

aikana täyttää vähintään 50 vuotta. SM M50 kilpailuun voidaan ottaa maksimissaan 156 kilpailijaa ja 

muihin kilpailuihin 120. Kilpailijat valitaan tasoitusparemmuusjärjestyksessä. 

 

2. Suomen Golfseniorien kilpailutoimikunta hyväksyy kilpailujen ajat ja paikat. Seurojen, joiden kentillä 

kilpailut järjestetään, on laadittava ja saatettava Suomen Golfliiton jäsenseurojen tiedoksi 

seikkaperäinen kilpailukutsu vähintään kuukausi 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 liittotason tuomari (M50, N50, 

N60, N65 ja N70). Mahdollisista muista jäsenistä päättävät järjestävä seura ja SGS yhdessä. 

Toimikunnan puheenjohtajana toimii SGS:n nimeämä henkilö. 

  

4. Golfauton käyttö on kielletty Suomen mestaruuskilpailuissa kaikissa sarjoissa. 

  

5. 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. 

  

6. 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 hcp-paremmuusjärjestyksessä peruuttaneiden tilalle. 

Järjestävällä seuralla on mahdollisuus naisten sarjoissa kahteen (2) ja miesten sarjoissa kolmeen (3) 

villiin korttiin.  

Lisäksi M60, M65, M70 ja M75 tourien hcp sarjan order of merit listalla kolmen parhaan joukossa olevat 

saavat villin kortin kyseisten ikäryhmien SM-lyöntipelikilpailuihin (ei koske M50-sarjaa).  

Villit kortit sisältyvät säännöissä ilmoitettuihin max. pelaajamääriin. 

  

7. Kilpailun osanottomaksun vahvistaa järjestävä seura SGS:n kilpailutoimikunnan suosituksen pohjalta. 

Maksu on suoritettava ennen kilpailun alkua. Jos kilpailuun ilmoittautunut kilpailija ei peru osanottoaan 

ennen ilmoittautumisajan umpeutumista eikä pysty todistamaan esteellisyyttään lääkärintodistuksella 

tai muulla pätevällä syyllä, on hänen kuitenkin maksettava kilpailumaksu. 

  

8. Suomen Golfliitto jakaa SM-mitalit kolmelle parhaalle kussakin ikäryhmässä ja järjestävä seura jakaa 

tavarapalkintoja Suomen Golfliiton suositusten mukaisesti. Jos johonkin kilpailujen ikäryhmään 

ilmoittautuu vähemmän kuin kahdeksan (8) kilpailijaa, peruutetaan tämän ikäryhmän kilpailu ja 

kilpailijat siirretään automaattisesti edelliseen ikäryhmään, mikäli se pelataan samanaikaisesi samalla 

kentällä.   Miesten ja naisten sekä eri ikäryhmien kilpailut voidaan järjestää eri aikoina ja eri seurojen 

toimesta.  
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Miehet 50 vuotta, tasoitusraja 10,0.   

Kilpailu ratkaistaan 54 reiän lyöntipelinä ilman tasoituksia kolmena peräkkäisenä pelipäivänä. Toisen 

päivän päätyttyä on cut, 70 pelaajaa plus tasatulokset, kilpailutoimikunta päättää jatkoon pääsevien 

pelaajien määrän ja pelijärjestyksen.  

Naiset 50/60/65/70 vuotta, tasoitusraja 24,0.  

Kilpailu ratkaistaan 36 reiän lyöntipelinä ilman tasoituksia kahtena peräkkäisenä pelipäivänä.  

Miehet 60, tasoitusraja 18,0.  

Kilpailu ratkaistaan 36 reiän lyöntipelinä ilman tasoituksia kahtena peräkkäisenä pelipäivänä.  

Miehet 65, tasoitusraja 20, Miehet 70, tasoitusraja 22,0 ja Miehet 75 vuotta 26,0.  

Kilpailu ratkaistaan 36 reiän lyöntipelinä ilman tasoituksia kahtena peräkkäisenä pelipäivänä.  

9. Tasatuloksen sattuessa ratkaistaan kultamitali välittömästi suoritettavalla sudden death  -uusinnalla ja 

muut mitalisijat SGL:n ohjeen mukaan matemaattisella menetelmällä. 

.   

10. Kilpailuissa noudatetaan Suomen Golfliiton kilpailujen määräyksiä ja paikallissääntöjä sekä SGS:n 

antamia erillisiä kilpailuohjeita sekä kenttäkohtaisia paikallissääntöjä. 

  

11. Kilpailukenttien pituussuositukset (par 72) 

  

Miehet M50 noin 5700-6000 m 

Miehet M60 noin 5600-5900 m  

Miehet M65 noin 5500-5800 m  

Miehet M70, noin 5400-5700 m 

Miehet M75, noin 5100-5500 m  

Naiset  N50-N70 noin 4800-5300 m 

Naiset N60/N70 noin 4600-4900 m    

Miehet 80, noin 4900-5100 m 


