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SM-lyöntipelikilpailu M80 2018
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 36. Voidakseen ottaa osaa SM-kilpailuun tulee
pelaajan pelivuoden aikana täyttää 80 vuotta. Tavoitteena on ottaa mukaan kaikki
määräaikaan mennessä kilpailuun ilmoittautuneet. Kilpailu pelataan 18 reiän lyöntipelinä

2.

Suomen Golfseniorien kilpailutoimikunta päättää 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
liittotuomaritasoinen tuomari. Mahdollisista muista jäsenistä päättävät järjestävä seura ja
SGS yhdessä. Toimikunnan puheenjohtajana toimii SGS:n nimeämä henkilö.

4.

Etäisyysmittarin käyttö on sallittu.

5.

Golfauton käyttö kilpailussa on sallittu. Autojen saatavuus vaihtelee kenttäkohtaisesti.
Etuoikeus pelaajilla, joilla on esittää lääkärintodistus. Autovaraus ilmoittautumisen
yhteydessä

6.

Pelaaja on itse vastuussa kilpailuihin ilmoittautumisestaan. Ilmoittautuminen tehdään
kilpailukutsussa ilmoitettuna määräaikana ja siinä ilmoitetulla tavalla. Ilmoittautumisaika on
lähtökohtaisesti kaksi (2) viikkoa alkaen kolme (3) viikkoa ennen ja päättyen viikko (1)
ennen kilpailun alkua, jotta järjestävä seura ehtii tehdä lähtölistat riittävän ajoissa.
Ilmoittautumisajan umpeutumisen jälkeen mahdolliset peruutukset tulee tehdä suoraan
järjestävälle seuralle.

7.

Kilpailun osanottomaksun vahvistaa järjestävä seura SGS:n kilpailutoimikunnan suosituksen
pohjalta. Maksu on suoritettava kilpailuun rekisteröidyttäessä caddiemasterille.

8.

Suomen Golfliitto jakaa SM-mitalit kolmelle parhaalle scr-sarjan pelaajalle, joille jaetaan
myös tavarapalkinnot. Kaikki osallistuvat samanaikaisesti myös hcp-sarjaan, jossa palkitaan
kolme parasta pelaajaa tavarapalkinnoin. Järjestävä seura vastaa tavarapalkinnoista ja jakaa
ne Suomen Golfliiton suositusten mukaisesti.
Jos ilmoittautujia on vähemmän kuin 12 kilpailijaa, peruutetaan kilpailu

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.

Kilpailukentän pituussuositus (par 72), miehet M80 noin 4800-5000m

