SUOMEN GOLFLIITTO RY:N SM-KILPAILUJEN SÄÄNNÖT
1. Miesten ja naisten lyöntipelimestaruuskilpailujen säännöt
1 § Kilpailu Suomen lyöntipelimestaruudesta golfissa miehille ja naisille on avoin Suomen
kansalaisuuden omaaville amatööri- ja ammattilaispelaajille, jotka ovat jonkin tunnustetun
golfseuran jäseniä.
2 § Suomen Golfliiton hallitus määrää kilpailun ajan ja paikan.
3 § Kilpailun järjestämisestä ja johtamisesta huolehtii vähintään kolmen hengen
kilpailutoimikunta, jonka jäsenistä yhden valitsee järjestävä seura, yhden nimeää Suomen
Golfliitto sekä yhtenä jäsenenä toimii liiton nimeämä kilpailun päätuomari. Mahdollisista muista
kilpailutoimikunnan jäsenistä päättävät Golfliitto ja seura yhdessä. Kilpailutoimikunta on
nimettävä vähintään kuukausi ennen kilpailun alkua. Toimikunnan puheenjohtajana ja kilpailun
johtajana toimii Golfliiton nimeämä henkilö.
4 § Osanottoilmoitukset kilpailuun on tehtävä www.golf.fi -kilpailusivuilta löytyvän
ilmoittautumisosion kautta tai kilpailukutsussa määritetyllä muulla ilmoittautumistavalla.
Kilpailuun ilmoittautumisten on oltava tehtynä ilmoitettuun aikarajaan mennessä. Pelaaja on itse
vastuussa ilmoittautumisestaan ja tasoituksensa oikeellisuudesta. Kilpailutoimikunnan on
tutkittava jokainen ilmoitus sekä ratkaistava niiden hyväksyminen tai hylkääminen.
5 § Kilpailun osanottomaksun vahvistaa Suomen Golfliitto ja maksu on suoritettava ennen kilpailun
alkua. Pelaaja, joka on ilmoittautunut, mutta ei saavu kilpailuun määräaikana, on velvollinen
maksamaan kilpailumaksun. Kilpailumaksujen tuotto jaetaan Golfliiton ja seuran kesken erillisessä
kilpailunjärjestämissopimuksessa mainitulla tavalla. Liitto jakaa mitalit ensimmäiseksi, toiseksi ja
kolmanneksi sijoittuneille.
6 § Ellei sarjakohtaisesti vähintään kahdeksan pelaajaa osallistu kilpailuun, se peruutetaan.
7 § Kilpailu ratkaistaan 72 reiän lyöntipelinä. Pelipäivien lukumäärän vahvistaa etukäteen Golfliiton
hallitus. Kilpailussa noudatetaan Golfin Sääntöjä ottaen huomioon asianomaisen kentän
paikallissäännöt. Tasatuloksen sattuessa ratkaistaan voittaja välittömästi suoritettavalla Sudden
death -uusinnalla. Muut mitalisijat ratkaistaan matemaattisella menetelmällä.
8 § Golfliitto päättää vuosittain kilpailujen osanottokriteereistä, pelaajien määrästä ja
pelijärjestyksestä. Kilpailun pelaajalistat julkistetaan heti ilmoittautumisajan umpeuduttua
www.golf.fi -kilpailusivuilla. Kilpailuun osallistuvien lähtöjärjestys määrätään arvalla viimeistään
kolme päivää ennen ensimmäistä kilpailupäivää ja se julkaistaan välittömästi. Ylimääräiset pelaajat
sijoitetaan jonotuslistalle, joka on myös nähtävillä www.golf.fi -kilpailusivuilla.

2. Nuorten, 21-v., 18-v., 16-v. ja 14-v., lyöntipelimestaruuskilpailujen säännöt
1 § Kilpailu Suomen lyöntipelimestaruudesta golfissa nuorille mies- ja naispelaajille on avoin
Suomen kansalaisuuden omaaville amatööripelaajille, jotka ovat jonkin tunnustetun golfseuran
jäseniä.
2 § Suomen Golfliiton hallitus määrää kilpailun ajan ja paikan.
3 § Kilpailun järjestämisestä ja johtamisesta huolehtii vähintään kolmen hengen
kilpailutoimikunta, jonka jäsenistä yhden valitsee järjestävä seura, yhden nimeää Suomen
Golfliitto sekä yhtenä jäsenenä toimii liiton nimeämä kilpailun päätuomari. Mahdollisista muista
kilpailutoimikunnan jäsenistä päättävät Golfliitto ja seura yhdessä. Kilpailutoimikunta on
nimettävä vähintään kuukausi ennen kilpailun alkua. Toimikunnan puheenjohtajana ja kilpailun
johtajana toimii Golfliiton nimeämä henkilö.
4 § Osanottoilmoitukset kilpailuun on tehtävä www.golf.fi -kilpailusivuilta löytyvän
ilmoittautumisosion kautta tai kilpailukutsussa määritetyllä muulla ilmoittautumistavalla.
Kilpailuun ilmoittautumisten on oltava tehtynä ilmoitettuun aikarajaan mennessä. Pelaaja on itse
vastuussa ilmoittautumisestaan ja tasoituksensa oikeellisuudesta. Kilpailutoimikunnan on
tutkittava jokainen ilmoitus sekä ratkaistava niiden hyväksyminen tai hylkääminen.
5 § Kilpailun osanottomaksun vahvistaa Suomen Golfliitto ja maksu on suoritettava ennen kilpailun
alkua. Pelaaja, joka on ilmoittautunut, mutta ei saavu kilpailuun määräaikana, on velvollinen
maksamaan kilpailumaksun. Kilpailumaksuista koituvat tulot kuuluvat järjestävälle seuralle. Liitto
jakaa mitalit ensimmäiseksi, toiseksi ja kolmanneksi sijoittuneille.
6 § Ellei sarjakohtaisesti vähintään kahdeksan pelaajaa osallistu kilpailuun, kyseinen sarja
peruutetaan.
7 § Kilpailu ratkaistaan 54 reiän lyöntipelinä. Pelipäivien lukumäärän vahvistaa etukäteen Golfliiton
hallitus. Kilpailussa noudatetaan Golfin Sääntöjä ottaen huomioon asianomaisen kentän
paikallissäännöt. Tasatuloksen sattuessa ratkaistaan voittaja välittömästi suoritettavalla Sudden
death -uusinnalla. Muut mitalisijat ratkaistaan matemaattisella menetelmällä.
8 § Golfliitto päättää vuosittain kilpailujen osanottokriteereistä, pelaajien määrästä ja
pelijärjestyksestä. Kilpailun pelaajalistat julkistetaan heti ilmoittautumisajan umpeuduttua
www.golf.fi -kilpailusivuilla. Kilpailuun osallistuvien lähtöjärjestys määrätään arvalla viimeistään
kolme päivää ennen ensimmäistä kilpailupäivää ja se julkaistaan välittömästi. Ylimääräiset pelaajat
sijoitetaan jonotuslistalle, joka on myös nähtävillä www.golf.fi -kilpailusivuilla.

3. Miesten ja naisten reikäpelimestaruuskilpailun säännöt
1 § Kilpailu Suomen reikäpelimestaruudesta golfissa miehille ja naisille on avoin Suomen
kansalaisuuden omaaville amatööri- ja ammattilaispelaajille, jotka ovat jonkin tunnustetun
golfseuran jäseniä.
2 § Suomen Golfliiton hallitus määrää kilpailun ajan ja paikan.
3 § Kilpailun järjestämisestä ja johtamisesta huolehtii vähintään kolmen hengen
kilpailutoimikunta, jonka jäsenistä yhden valitsee järjestävä seura, yhden nimeää Suomen
Golfliitto sekä yhtenä jäsenenä toimii liiton nimeämä kilpailun päätuomari. Mahdollisista muista
kilpailutoimikunnan jäsenistä päättävät Golfliitto ja seura yhdessä. Kilpailutoimikunta on
nimettävä vähintään kuukausi ennen kilpailun alkua. Toimikunnan puheenjohtajana ja kilpailun
johtajana toimii Golfliiton nimeämä henkilö.
4 § Osanottoilmoitukset kilpailuun on tehtävä www.golf.fi -kilpailusivuilta löytyvän
ilmoittautumisosion kautta tai kilpailukutsussa määritetyllä muulla ilmoittautumistavalla.
Kilpailuun ilmoittautumisten on oltava tehtynä ilmoitettuun aikarajaan mennessä. Pelaaja on itse
vastuussa ilmoittautumisestaan ja tasoituksensa oikeellisuudesta. Kilpailutoimikunnan on
tutkittava jokainen ilmoitus sekä ratkaistava niiden hyväksyminen tai hylkääminen.
5 § Kilpailun osanottomaksun vahvistaa Suomen Golfliitto ja maksu on suoritettava ennen kilpailun
alkua. Pelaaja, joka on ilmoittautunut, mutta ei saavu kilpailuun määräaikana, on velvollinen
maksamaan kilpailumaksun. Kilpailumaksujen tuotto jaetaan Golfliiton ja seuran kesken erillisessä
kilpailunjärjestämissopimuksessa mainitulla tavalla. Liitto jakaa mitalit ensimmäiseksi, toiseksi ja
kolmanneksi sijoittuneille.
6 § Ellei sarjakohtaisesti vähintään kahdeksan pelaajaa osallistu kilpailuun, kyseinen sarja
peruutetaan.
7 § Pelipäivien lukumäärän vahvistaa etukäteen Golfliiton hallitus. Golfliitto päättää vuosittain
kilpailujen osanottokriteereistä, pelaajien määrästä ja pelijärjestyksestä. Pelaajat sijoitetaan
pelikaavioon noudattaen Suomen Golfliiton yleisiä kilpailumääräyksiä.
Kilpailussa noudatetaan golfin sääntöjä ottaen huomioon asianomaisen kentän paikallissäännöt.

4. Nuorten, 21-v., 18-v. ja 16-v., reikäpelimestaruuskilpailujen säännöt
1 § Kilpailu Suomen reikäpelimestaruudesta golfissa nuorille mies- ja naispelaajille on avoin
Suomen kansalaisuuden omaaville amatööripelaajille, jotka ovat jonkin tunnustetun golfseuran
jäseniä.
2 § Suomen Golfliiton hallitus määrää kilpailun ajan ja paikan.
3 § Kilpailun järjestämisestä ja johtamisesta huolehtii vähintään kolmen hengen
kilpailutoimikunta, jonka jäsenistä yhden valitsee järjestävä seura, yhden nimeää Suomen
Golfliitto sekä yhtenä jäsenenä toimii liiton nimeämä kilpailun päätuomari. Mahdollisista muista
kilpailutoimikunnan jäsenistä päättävät Golfliitto ja seura yhdessä. Kilpailutoimikunta on
nimettävä vähintään kuukausi ennen kilpailun alkua. Toimikunnan puheenjohtajana ja kilpailun
johtajana toimii Golfliiton nimeämä henkilö.
4 § Osanottoilmoitukset kilpailuun on tehtävä www.golf.fi -kilpailusivuilta löytyvän
ilmoittautumisosion kautta tai kilpailukutsussa määritetyllä muulla ilmoittautumistavalla.
Kilpailuun ilmoittautumisten on oltava tehtynä ilmoitettuun aikarajaan mennessä. Pelaaja on itse
vastuussa ilmoittautumisestaan ja tasoituksensa oikeellisuudesta. Kilpailutoimikunnan on
tutkittava jokainen ilmoitus sekä ratkaistava niiden hyväksyminen tai hylkääminen.
5 § Kilpailun osanottomaksun vahvistaa Suomen Golfliitto ja maksu on suoritettava ennen kilpailun
alkua. Pelaaja, joka on ilmoittautunut, mutta ei saavu kilpailuun määräaikana, on velvollinen
maksamaan kilpailumaksun. Kilpailumaksujen tuotto jaetaan Golfliiton ja seuran kesken erillisessä
kilpailunjärjestämissopimuksessa mainitulla tavalla. Liitto jakaa mitalit ensimmäiseksi, toiseksi ja
kolmanneksi sijoittuneille.
6 § Ellei sarjakohtaisesti vähintään kahdeksan pelaajaa osallistu kilpailuun, kyseinen sarja
peruutetaan.
7 § Pelipäivien lukumäärän vahvistaa etukäteen Golfliiton hallitus. Golfliitto päättää vuosittain
kilpailujen osanottokriteereistä, pelaajien määrästä ja pelijärjestyksestä. Pelaajat sijoitetaan
pelikaavioon noudattaen Suomen Golfliiton yleisiä kilpailumääräyksiä.
Kilpailussa noudatetaan Golfin Sääntöjä ottaen huomioon asianomaisen kentän paikallissäännöt.

5. Miesten ja naisten joukkuemestaruuskilpailun säännöt
1 § Kilpailu Suomen mestaruudesta golfissa miesten ja naisten seurajoukkueille on avoin Suomen
Golfliiton jäsenseuroille. Joukkuetta saa edustaa sekä amatööri- että ammattilaispelaajat.
2 § Suomen Golfliiton hallitus määrää kilpailun ajan ja paikan sekä pelimuodon.
3 § Kilpailun järjestämisestä ja johtamisesta huolehtii vähintään kolmen hengen
kilpailutoimikunta, jonka jäsenistä yhden valitsee järjestävä seura, yhden nimeää Suomen
Golfliitto sekä yhtenä jäsenenä toimii liiton nimeämä kilpailun päätuomari. Mahdollisista muista
kilpailutoimikunnan jäsenistä päättävät Golfliitto ja seura yhdessä. Kilpailutoimikunta on
nimettävä vähintään kuukausi ennen kilpailun alkua. Toimikunnan puheenjohtajana ja kilpailun
johtajana toimii Golfliiton nimeämä henkilö.
4 § Osanottoilmoitukset kilpailuun on tehtävä www.golf.fi -kilpailusivuilta löytyvän
ilmoittautumisosion kautta tai kilpailukutsussa määritetyllä muulla ilmoittautumistavalla.
Kilpailuun ilmoittautumisten on oltava tehtynä ilmoitettuun aikarajaan mennessä. Seura on itse
vastuussa ilmoittautumisestaan. Joukkueiden lopullinen nimeäminen tapahtuu kilpailua
edeltävänä päivänä. Kilpailutoimikunnan on tutkittava jokainen ilmoitus sekä ratkaistava niiden
hyväksyminen tai hylkääminen.
5 § Kilpailun osanottomaksun vahvistaa Suomen Golfliitto ja maksu on suoritettava ennen kilpailun
alkua. Joukkue, joka on ilmoittautunut, mutta ei saavu kilpailuun määräaikana, on velvollinen
maksamaan kilpailumaksun. Kilpailumaksuista koituvat tulot kuuluvat järjestävälle seuralle. Liitto
jakaa mitalit ensimmäiseksi, toiseksi ja kolmanneksi sijoittuneille.
6 § Ellei sarjakohtaisesti vähintään neljä joukkuetta osallistu kilpailuun, kyseinen sarja
peruutetaan.
7 § Pelipäivien lukumäärän vahvistaa etukäteen Golfliiton hallitus. Golfliitto päättää
karsintamenetelmistä, jatkoon pääsevien joukkueiden määrästä sekä pelijärjestyksestä. Kilpailussa
noudatetaan Golfin Sääntöjä ottaen huomioon asianomaisen kentän paikallissäännöt.
Tasatuloksen sattuessa, ratkaistaan voittaja välittömästi suoritettavalla Sudden death -uusinnalla.
Uusinnassa kumpikin joukkue nimeää yhden pelaajan, jotka pelaavat lyöntipelinä reikä kerrallaan
voitosta. Muiden sijojen tasatulosten ratkaisumenetelmät määritellään kilpailukohtaisessa
kilpailumääräyksessä.
8 § Kilpailun osallistujalistat ja varalla olijoiden lista julkistetaan heti ilmoittautumisajan
umpeuduttua www.golf.fi -kilpailusivuilla. Mahdollisen karsinnan ja varsinaisen kilpailun
lähtöjärjestys määrätään arvalla viimeistään kolme päivää ennen ensimmäistä kilpailupäivää ja se
julkaistaan välittömästi. SM-arvon lisäksi kunkin sarjan voittanut joukkue saa
osallistumismahdollisuuden seurajoukkueiden EM-kilpailuun.

6. Nuorten, 21-v. ja sitä nuorempien, joukkuemestaruuskilpailun säännöt
1 § Kilpailu Suomen mestaruudesta golfissa seurajoukkueille nuorten sarjassa on avoin Suomen
Golfliiton jäsenseuroille. Joukkuetta saa edustaa vain amatööripelaajat.
2 § Suomen Golfliiton hallitus määrää kilpailun ajan ja paikan sekä pelimuodon.
3 § Kilpailun järjestämisestä ja johtamisesta huolehtii vähintään kolmen hengen
kilpailutoimikunta, jonka jäsenistä yhden valitsee järjestävä seura, yhden nimeää Suomen
Golfliitto sekä yhtenä jäsenenä toimii liiton nimeämä kilpailun päätuomari. Mahdollisista muista
kilpailutoimikunnan jäsenistä päättävät Golfliitto ja seura yhdessä. Kilpailutoimikunta on
nimettävä vähintään kuukausi ennen kilpailun alkua. Toimikunnan puheenjohtajana ja kilpailun
johtajana toimii Golfliiton nimeämä henkilö.
4 § Osanottoilmoitukset kilpailuun on tehtävä www.golf.fi -kilpailusivuilta löytyvän
ilmoittautumisosion kautta tai kilpailukutsussa määritetyllä muulla ilmoittautumistavalla.
Kilpailuun ilmoittautumisten on oltava tehtynä ilmoitettuun aikarajaan mennessä. Seura on itse
vastuussa ilmoittautumisestaan. Joukkueiden lopullinen nimeäminen tapahtuu kilpailua
edeltävänä päivänä. Kilpailutoimikunnan on tutkittava jokainen ilmoitus sekä ratkaistava niiden
hyväksyminen tai hylkääminen.
5 § Kilpailun osanottomaksun vahvistaa Suomen Golfliitto ja maksu on suoritettava ennen kilpailun
alkua. Joukkue, joka on ilmoittautunut, mutta ei saavu kilpailuun määräaikana, on velvollinen
maksamaan kilpailumaksun. Kilpailumaksuista koituvat tulot kuuluvat järjestävälle seuralle. Liitto
jakaa mitalit ensimmäiseksi, toiseksi ja kolmanneksi sijoittuneille.
6 § Ellei vähintään neljä joukkuetta osallistu kilpailuun, se peruutetaan.
7 § Pelipäivien lukumäärän vahvistaa etukäteen Golfliiton hallitus. Golfliitto päättää
karsintamenetelmistä, jatkoon pääsevien joukkueiden määrästä sekä pelijärjestyksestä. Kilpailussa
noudatetaan Golfin Sääntöjä ottaen huomioon asianomaisen kentän paikallissäännöt.
Tasatuloksen sattuessa, ratkaistaan voittaja välittömästi suoritettavalla Sudden death -uusinnalla.
Uusinnassa kumpikin joukkue nimeää yhden pelaajan, jotka pelaavat lyöntipelinä reikä kerrallaan
voitosta. Muiden sijojen tasatulosten ratkaisumenetelmät määritellään kilpailukohtaisessa
kilpailumääräyksessä.
8 § Kilpailun osallistujalistat ja varalla olijoiden lista julkistetaan heti ilmoittautumisajan
umpeuduttua www.golf.fi -kilpailusivuilla. Mahdollisen karsinnan ja varsinaisen kilpailun
lähtöjärjestys määrätään arvalla viimeistään kolme päivää ennen ensimmäistä kilpailupäivää ja se
julkaistaan välittömästi.

7. Miesten ja naisten Erityisryhmien lyöntipelimestaruuskilpailujen säännöt

1 § Kilpailu Suomen lyöntipelimestaruudesta golfin erityisryhmille miesten ja naisten sarjoissa
on avoin Suomen kansalaisuuden omaaville amatööri- ja ammattilaispelaajille, jotka ovat
jonkin tunnustetun golfseuran jäseniä.

2 § Suomen Golfliiton hallitus määrää kilpailun ajan ja paikan.
3 § Kilpailun järjestämisestä ja johtamisesta huolehtii vähintään kolmen hengen
kilpailutoimikunta, jonka jäsenistä yhden valitsee järjestävä seura, yhden nimeää Suomen
Golfliitto sekä yhtenä jäsenenä toimii liiton nimeämä kilpailun päätuomari. Mahdollisista
muista kilpailutoimikunnan jäsenistä päättävät Golfliitto ja seura yhdessä.
Kilpailutoimikunta on nimettävä vähintään kuukausi ennen kilpailun alkua. Toimikunnan
puheenjohtajana ja kilpailun johtajana toimii Golfliiton nimeämä henkilö.

4 § Osanottoilmoitukset kilpailuun on tehtävä www.golf.fi -kilpailusivuilta löytyvän
ilmoittautumisosion kautta tai kilpailukutsussa määritetyllä muulla ilmoittautumistavalla.
Kilpailuun ilmoittautumisten on oltava tehtynä ilmoitettuun aikarajaan mennessä. Pelaaja on
itse vastuussa ilmoittautumisestaan ja tasoituksensa oikeellisuudesta. Kilpailutoimikunnan
on tutkittava jokainen ilmoitus sekä ratkaistava niiden hyväksyminen tai hylkääminen.

5 § Kilpailun osanottomaksun vahvistaa Suomen Golfliitto ja maksu on suoritettava ennen
kilpailun alkua. Pelaaja, joka on ilmoittautunut, mutta ei saavu kilpailuun määräaikana, on
velvollinen maksamaan kilpailumaksun. Kilpailusta koituvat tulot kuuluvat järjestävälle seuralle.
Liitto jakaa mitalit ensimmäiseksi, toiseksi ja kolmanneksi sijoittuneille.

6 § Ellei kilpailun sarjassa ole vähintään kahdeksan pelaaja (naiset neljä), se peruutetaan.
7 § Kilpailu ratkaistaan 36 reiän lyöntipelinä. Golfliiton hallitus vahvistaa vuosittain
pelipäivien lukumäärän, kilpailun osanottokriteerit ja kilpailumääräykset. Kilpailussa
noudatetaan Golfin Sääntöjä ottaen huomioon asianomaisen kentän paikallissäännöt.
Tasatuloksen sattuessa ratkaistaan voittaja välittömästi suoritettavalla Sudden death uusinnalla. Muut mitalisijat ratkaistaan matemaattisella menetelmällä.

8§ Kilpailun pelaajalistat julkistetaan heti ilmoittautumisajan umpeuduttua www.golf.fi kilpailusivuilla. Kilpailuun osallistuvien lähtöjärjestys määrätään viimeistään kolme päivää
ennen ensimmäistä kilpailupäivää ja se julkaistaan välittömästi. Kilpailutoimikunta tai kilpailun
johtaja määrittelee lähtöajat ja lähtöryhmät. Ylimääräiset pelaajat sijoitetaan jonotuslistalle,
joka on myös nähtävillä www.golf.fi - kilpailusivuilla.

8. Miesten ja naisten Erityisryhmien reikäpelimestaruuskilpailujen säännöt

1 § Kilpailu Suomen reikäpelimestaruudesta golfissa erityisryhmille miesten ja naisten sarjoissa on
avoin Suomen kansalaisuuden omaaville amatööri- ja ammattilaispelaajille, jotka ovat jonkin
tunnustetun golfseuran jäseniä.
2 § Suomen Golfliiton hallitus määrää kilpailun ajan ja paikan.
3 § Kilpailun järjestämisestä ja johtamisesta huolehtii vähintään kolmen hengen
kilpailutoimikunta, jonka jäsenistä yhden valitsee järjestävä seura, yhden nimeää Suomen
Golfliitto sekä yhtenä jäsenenä toimii liiton nimeämä kilpailun päätuomari. Mahdollisista muista
kilpailutoimikunnan jäsenistä päättävät Golfliitto ja seura yhdessä. Kilpailutoimikunta on
nimettävä vähintään kuukausi ennen kilpailun alkua. Toimikunnan puheenjohtajana ja kilpailun
johtajana toimii Golfliiton nimeämä henkilö.
4 § Osanottoilmoitukset kilpailuun on tehtävä www.golf.fi -kilpailusivuilta löytyvän
ilmoittautumisosion kautta tai kilpailukutsussa määritetyllä muulla ilmoittautumistavalla.
Kilpailuun ilmoittautumisten on oltava tehtynä ilmoitettuun aikarajaan mennessä. Pelaaja on itse
vastuussa ilmoittautumisestaan ja tasoituksensa oikeellisuudesta. Kilpailutoimikunnan on
tutkittava jokainen ilmoitus sekä ratkaistava niiden hyväksyminen tai hylkääminen.
5 § Kilpailun osanottomaksun vahvistaa Suomen Golfliitto ja maksu on suoritettava ennen kilpailun
alkua. Pelaaja, joka on ilmoittautunut, mutta ei saavu kilpailuun määräaikana, on velvollinen
maksamaan kilpailumaksun. Kilpailumaksujen tuotto jaetaan Golfliiton ja seuran kesken erillisessä
kilpailunjärjestämissopimuksessa mainitulla tavalla.
Liitto jakaa mitalit ensimmäiseksi, toiseksi ja kolmanneksi sijoittuneille.
6 § Ellei sarjakohtaisesti vähintään kahdeksan pelaajaa(naiset neljä) osallistu kilpailuun, se
peruutetaan.
7 § Pelipäivien lukumäärän vahvistaa etukäteen Golfliiton hallitus. Golfliitto päättää vuosittain
kilpailujen osanottokriteereistä, pelaajien määrästä ja pelijärjestyksestä. Pelaajat sijoitetaan
pelikaavioon noudattaen Suomen Golfliiton yleisiä kilpailumääräyksiä.
Kilpailussa noudatetaan golfin sääntöjä ottaen huomioon asianomaisen kentän paikallissäännöt.

