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Finnish Senior Tour (FST) 2018
1

Kilpailusarja on avoin Suomen kansalaisille, jotka ovat Suomen Golfseniorien (SGS) jäseniä
ja joiden tasoitus ei ylitä Suomen Golfseniorien kilpailutoimikunnan kilpailua varten
vahvistamaa rajaa, joka on miehillä 10 ja naisilla 16. Pelimuotoja ovat lyöntipeli ja reikäpeli
(josta omat säännöt) ilman tasoituksia.
Kilpailusarja voidaan nimetä myös mahdollisen sponsorin mukaan.
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FST:n kilpailuihin (pois lukien SM-kilpailut ja FSO) osallistumisoikeuden (kategorian) saa:
- Koko tourin voittaja, kategoria 1A (3 vuotta)
- Osakilpailuvoittaja, kategoria 2A (2 vuotta)
- Order of Meritin mukaan 45 parasta miespelaajaa kategoria 3A
- syksyllä miehille järjestettävästä karsintakilpailusta pelioikeuden saa 40 parhaiten
sijoittunutta pelaajaa kategoria 4A (tasatulokset matemaattisen järjestelmän mukaan)
- M50 Haastajatourin rankingin viisi (5) parasta pelaajaa, joilla ei ole kategoriaa muuta
kautta, kategoria 5A
Edellä mainittujen lisäksi kisoihin voidaan ottaa mukaan pelaajia tasoitusjärjestyksessä, jos
mukaan mahtuu. Järjestävällä seuralla on mahdollisuus kuuteen villiin korttiin, kolme
naisille ja miehille.
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Mukaan voidaan ottaa yhteensä 120 mies- ja 90 naispelaaja sisältäen villikorttilaiset. Tällöin
kumpikin sarja pelataan eri kentillä. Kilpailukohtaisissa säännöissä on määritelty
kilpailijamäärät mikäli ne poikkeavat tässä mainituista määristä.
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Finnish Senior Tourin karsintakilpailuihin (miehet) osallistumisoikeus on kohdan 1. mukaan
kaikilla ao. kriteerit täyttävillä pois lukien pelaajat, joilla on jo kategoria 1A, 2A, 3A ja 5A
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Pelaaja ovat itse vastuussa kilpailuihin ilmoittautumisestaan ja sen on tapahduttava netissä
osoitteessa www.suomengolfseniorit.fi / kilpailukutsussa mainitulla tavalla.
Ilmoittautumisaika on kaksi (2) viikkoa alkaen kolme (3) viikkoa ennen ja päättyen viikko
(1) ennen kilpailun alkua.
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Kilpailu käsittää kauden aikana naisten osalta seitsemän (7) osakilpailua, joista kilpailijoiden
lopputulokseen otetaan mukaan kuusi (6) parasta sijoitusta. Miesten osalta pelataan kuusi (6)
osakilpailua, joista kaikki huomioidaan pelaajan lopputuloksessa. Osakilpailussa
tasatuloksen sattuessa ratkaistaan voittaja sudden- death menetelmällä, muut sijat
matemaattisesti. Tasatuloksissa pisteet jakautuvat kaikille samansuuruisina. Sijoitukset
muunnetaan pisteiksi Suomen Golfseniorien kilpailutoimikunnan laatimien ohjeiden
mukaan. Kaikissa FST- kilpailusarjaan kuuluvissa osakilpailuissa jaetaan Order of Merit
pisteitä toteutuneiden kilpailukierrosten mukaan (kerroin 1-2).
Tasapisteisiin päädyttäessä koko FST- kilpailusarjan voiton ratkaisee sijoitus
henkilökohtaisessa SM-lyöntipelikilpailussa.
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Perusteettomasta poisjäännistä pelaaja menettää oikeuden osallistua seuraavaan
osakilpailuun. Mikäli perusteettomia poisjääntejä on kaksi kauden aikana pelaaja menettää
oikeuden osallistua kauden jäljellä oleviin osakilpailuihin.
Jos kilpailuun ilmoittautunut pelaaja jää pois kilpailusta ilmoittamatta ajoissa pätevää syytä,
hän on velvollinen maksamaan kilpailumaksun.
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Suomen Golfliitto nimeää kaikkiin FST:n osakilpailuihin liittotuomarin

9

Golfauton käyttö kaikissa FST:n osakilpailuissa on kielletty

10

Suomen Golfseniorien kilpailutoimikunta vahvistaa vuosittain FST:iin kuuluvat kilpailut.
Osakilpailuissa noudatetaan ko. kilpailun sääntöjä.
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Kentän pituussuositus miesten osalta on noin 5700-6000metriä ja naisten osalta noin 48005300 metriä (par 72)
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Järjestävä seura vastaa tavarapalkinnoista, mikäli SGS ei ole saanut kiertueelle sponsoria.
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Suomen Golfseniorit on lahjoittanut miesten ja naisten Tourin voittajille ikuisesti kiertävät
kiertopalkinnot. Järjestävä seura jakaa henkilökohtaiset tavarapalkinnot Suomen Golfliiton
suositusten mukaisesti.

