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 Säännöt Seniorien M60, M65, M70 ja M75 ja M80 Tourit sekä N60/N70 Tourit  

 
1. Kilpailu on avoin Suomen kansalaisille, jotka ovat Suomen Golfseniorien (SGS) jäseniä ja joiden tasoitus sopii 

Suomen Golfseniorien kilpailutoimikunnan kilpailusarjaa varten vahvistamiin tasoitusrajoihin. M60, M65, M70, 

M75, M80 ja N60/N70 Tourien pelimuotona on lyöntipeli ilman tasoituksia ja tasoituksin. Pelaajien tule täyttää 

ao. vuonna Tourin ikäkriteerit.  

 

2. Tasoitusrajat maksimi ovat miesten Toureilla M60 18,0, M65 20,0, M70 22,0 ja M75 26.0 ja M80 36,0. 

Naisten N60/70 Toureilla maksimi on 26.0. 

 

3. Tourit M60, M65, M70 ja M75 käsittävät kauden aikana viisi osakilpailua. Kilpailuista kolme on varsinaisia 

tour-kilpailuja, yksi lyöntipelin SM-kisa ja yksi SGS:n reikäpelimestaruuskilpailu SCR sarjassa. HCP sarjassa ei 

ole reikäpelimestaruuskilpailua.  

M80 Tour käsittää kolme kilpailua, joista kaksi on tour-kilpailuja M75 kilpailujen yhteydessä ja yksi lyöntipelin 

SM-kilpailut SCR sarjassa.  

N60/70 Tourilla on 4 osakilpailua.  

Kilpailijoiden ranking pisteissä huomioidaan kaikki kilpailut tasoituksettomana ja tasoituksellisena. Pisteet 

lasketaan senioreiden pistetaulukkojen mukaan, kilpailukertoimen ollessa yksipäiväisessä kilpailussa 1.0 ja 

kaksipäiväisessä kilpailussa 1,5. Viimeisessä osakilpailussa (ei SM-kilpailut) pistekerroin on 1,3. 

 

4. Järjestävä seura hankkii kilpailun tuomarin, joka on alue- tai seuratuomari.  

 

5. SGS:n kilpailuissa on etäisyysmittarin käyttö sallittu. 

 

6. Golfauton käyttö on sallittu esittämällä lääkärintodistus ao. kaudelta ja sopimalla siitä etukäteen kilpailun 

järjestäjän kanssa. Jos pelaaja käyttää autoa yhdessäkin osakilpailussa, niin hän ei voi tulla valituksi 

maajoukkueeseen ao. kauden perusteella tai sen perusteella tehdyissä valinnoissa seuravana kautena. SM kisassa 

ja reikäpelimestaruuskisoissa ja M60 Tourilla auton käyttö ei ole sallittu.  

 

7. Osakilpailussa tasatuloksen sattuessa ratkaistaan voittaja tasoituksettomassa sarjassa matemaattisella 

menetelmällä. Tasoituksellisen sarjan voittaja on tasatuloksen sattuessa se, jolla on alhaisempi tarkka tasoitus.  

 

8. Sijoitukset muunnetaan pisteiksi Suomen Golfseniorien kilpailutoimikunnan laatimien ohjeiden mukaan. 

Tasapisteisiin päädyttäessä kaikkien Tourien voiton ratkaisee parempi sijoitus viimeisessä osakilpailussa. 

 

9. Mikäli jossain osakilpailussa sarjaan osallistuu vähemmän kuin kahdeksan (8) pelaajaa, se peruutetaan.  

 

10. Varsinaiset Tour-kilpailut ovat yksipäiväisinä. SM-kisat ovat kaksipäiväisiä poikkeuksena M80 sarja, missä 

SM-kisat pelataan yksipäiväisinä. Kilpailumaksun määrittelee järjestävä seura SGS:n kilpailutoimikunnan 

suosituksen pohjalta ja se on maksettava ennen kilpailun alkua.  

 

11. Suomen Golfseniorien kilpailutoimikunta vahvistaa vuosittain näihin kilpailusarjoihin kuuluvat kilpailut. 

Kilpailuissa noudatetaan kansainvälisiä golfin kilpailusääntöjä. Lisäksi noudatetaan Suomen Golfliiton 

paikallissääntöjä (hard card) sekä kentän paikallissääntöjä ja SGS:n kilpailutoimikunnan antamia kilpailuohjeita.  

 

12. Kilpailusarja voidaan myös nimetä mahdollisen sponsorin mukaan.  
 


