
 

 

Säännöt 2021 
27.10.2020 PH  

  

  
SM-joukkuekilpailu N50 2021 

  

 

1. Seurajoukkueiden SM-kilpailuihin otetaan joukkueita FST:n joukkue-Order of Meritin 

mukaisesti - tai joukkueiden kokonaistasoitusjärjestyksessä, mikäli mukaan mahtuu. 

Järjestävällä seuralla on etuoikeus nimetä joukkue mukaan kilpailuun.  

Joukkueita otetaan yhteensä maksimissaan 18.  

SM-joukkuekilpailuun voivat osallistua Suomen Golfliiton jäsenseurat. Seurajoukkuetta 

voivat edustaa seuran jäsenet kansalaisuudesta riippumatta. Kilpailu on avoin myös 

ammattilaisille. Jos mukaan mahtuu samasta seurasta voi olla kaksikin joukkuetta (2. 

joukkue tasoituksen perusteella). Voidakseen ottaa osaa SM-kilpailuun naisten tulee 

pelivuoden aikana täyttää 50 vuotta. 

 

2. Kilpailu pelataan 2-4 pelaajan muodostamin joukkuein tasoituksettomana lyöntipelinä siten, 

että 1. päivänä pelataan Fourball- ja Foursome -paripelit sekä 2. päivänä yksilöpelit.  

  

3. Seura voi käyttää kilpailussa neljää (4) eri pelaajaa. Peliparit ensimmäiselle päivälle ja 

yksilöpelaajat toiselle päivälle tulee vahvistaa ennen ilmoittautumisajan umpeutumista. 

Tämän jälkeen esim. sairaustapauksissa on mahdollisuus korvata joukkueeseen nimetty 

pelaaja.  

  

4. Toisena päivänä pelataan kolmen pelaajan ryhmissä joukkueiden käännetyssä 

paremmuusjärjestyksessä siten, että joukkueet 1-3 viimeisinä ja joukkueet 4-6 seuraavina 

jne. Ryhmissä ei voi olla samasta seurasta olevia pelaajia. Mikäli joukkueita on 

tasatuloksissa ensimmäisen päivän jälkeen, niin iltapäivällä pelatun kierroksen parempi tulos 

ratkaisee sen, kumpi sijoittuu paremmalle sijalle. Jos tämäkin tulos on sama, ratkaisee 

viimeiset 9,6,3,1 reikää.  Mikäli nämäkin ovat samat, ratkaisee arpa.  

  

5. Joukkueen tulos on kierrosten yhteenlaskettu tulos 1. päivän paripeleistä sekä 2. päivän 

yksilöpelien tuloksista. Yksilöpeleissä huomioidaan vain kahden parhaan tulos. 

 

6. Kahden tai useamman joukkueen päätyessä tasatulokseen voittaja ratkaistaan 

”äkkikuolema”-uusinnalla, johon kapteeni nimeää yhden pelaajan joukkueestaan. Uusinta 

pelataan toimikunnan määräämillä väylillä.  

Muiden sijojen osalta tasatulostilanteessa toisen päivän tulos ratkaisee järjestyksen. Mikäli 

tulos on edelleen sama, paras laskettava henkilökohtainen tulos ratkaisee. Mikäli tulos on 

edelleen tasan, sijat ratkaistaan joukkueiden huomioimatta jääneen yksilötulosten 

perusteella. Mikäli tilanne on edelleen sama, toiseksi paras henkilökohtainen tulos ratkaisee. 

Jos kaikki tulokset ovat samoja, järjestys ratkaistaan arvalla. 

 

 

7. Suomen Golfsenioreiden hallitus päättää kilpailun ajan ja paikan. Seurojen, joiden kentillä 

kilpailut järjestetään, on yhteistyössä Suomen Golfsenioreiden kanssa laadittava ja 

saatettava Suomen Golfliiton jäsenseurojen tiedoksi yksityiskohtainen kilpailukutsu 

vähintään kuukautta ennen kilpailun alkua.  



 

 

  

8.         Suomen Golfliitto nimeää kilpailuun tuomarin.   

  

9.         Kilpailun järjestämisestä ja johtamisesta huolehtii kenttäkohtaisesti kilpailutoimikunta. 

Toimikuntaan kuuluu järjestävän seuran edustaja, Suomen Golfliiton nimeämä kilpailun 

tuomari, sekä Suomen Golfsenioreiden edustaja.  

  

10.       Kilpailussa on etäisyysmittarin käyttö sallittu.  

  

11.       Golfauton käyttö on kielletty.  

  

12.       Seurat vastaavat joukkueidensa ilmoittautumisesta.  Ilmoittautuminen tapahtuu Suomen 

Golfsenioreiden Golfbox -järjestelmään siellä olevien tarkempien ohjeiden mukaan.  

Ilmoittautumisaikaa on kaksi (2) viikkoa, alkaen kolme (3) viikkoa ennen ja päättyen 

viikkoa (1) ennen kilpailun alkua. Joukkueiden 1. päivän lähtöjärjestys määräytyy 

arpomalla. Arvonta suoritetaan mahdollisimman pian ilmoittautumisajan umpeuduttua.  

  

13.       Kilpailuissa noudatetaan Suomen Golfliiton kilpailumääräyksiä ja paikallissääntöjä sekä 

SGS:n antamia erillisiä kilpailuohjeita ja kenttäkohtaisia paikallissääntöjä.   

  

14.      Kilpailukentän suosituspituus noin 4500 - 5100 m (par 72).  

  

  

  

  


