JUNIOREIDEN SM-JOUKKUEKILPAILUN
YLEISET KILPAILUMÄÄRÄYKSET 2021
Aika ja paikka
29.-30.7.2021, Oulun Golfkerho
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen tulee tehdä Golfbox -ilmoittautumisen kautta karsintakilpailuun 10.6.2021.
Karsintakilpailukentät:
• Tarina Golf
• Ringside Golf
• Archipelagia Golf
Osallistujat
Kilpailuun voivat osallistua Suomen Golfliiton jäsenseurat yhdellä joukkueella. Joukkue koostuu 1-5
pojasta ja 1-5 tytöstä, kuitenkin siten, että joukkueen koko on 4-6 pelaajaa. Kullakin kierroksella
joukkueesta pelaa neljä pelaajaa, vähintään yksi tyttö ja yksi poika. Joukkuetta voidaan vaihtaa
kierroksittain joukkueeseen nimetyillä pelaajilla. Pelaajien tulee olla vuonna 2000 - 2013 syntyneitä.
Suomen Golfliiton juniorikilpailuihin osallistuvilta vaaditaan suoritetuksi
Golfkäyttäytymis-, sääntö- ja yhdenvertaisuuskoulutus, joka suoritetaan verkkokoulutuksena
Priima- oppimisalustalla. Koulutus tulee olla suoritettuna ennen ilmoittautumista pelaajan
ensimmäiseen kilpailutapahtumaan. Koulutuksen suorittamista ei vaadita Easy9/18 sarjoihin
osallistuvilta pelaajilta (mutta suositellaan). Koulutus avautuu 15.3.2021. Ruotsinkielisenä koulutus
avautuu 8.4.2021.
Käyttäjätunnus: junnugolf
Salasana: junnugolf
Kirjautumissivu verkkokoulutukseen tästä
Osallistumismaksu
Osallistumismaksu on 300 euroa / joukkue ja se on maksettava järjestävän seuran caddiemasterille
ennen ensimmäiselle kierrokselle lähtöä.
Karsintakilpailun osallistumismaksu on 100 euroa / joukkue ja se on maksettava järjestävän seuran
caddiemasterille ennen ensimmäiselle kierrokselle lähtöä.
Harjoituskierrokset
Kilpailijoilla on oikeus yhteen harjoituskierrokseen kilpailukentällä maksimissaan 20 € Green Feehinnalla. Harjoituskierroksen voi pelata ilmoittautumisen sulkeuduttua. Golfliiton suositus on, että
junioreita kuljettavalla valmentajalla tai huoltajalla on mahdollisuus pelikierrokseen puolella Green
Fee- hinnalla.
Kapteeni
Joukkueelle tulee nimetä kapteeni. Kapteenia voi vaihtaa kilpailun aikana, mutta vain yksi henkilö
voi toimia kapteenina kerrallaan. Kapteenina toimivan henkilön tulee käyttää kapteenin tunnusta

toimiessaan kapteenina.
• Kapteeni voi antaa neuvoja joukkueensa jäsenille kierroksen aikana
• Kapteeni ei saa mennä viheriöille
• Golfauton käyttö on kielletty
Rangaistus tämän kilpailumääräyksen rikkomisesta on lyöntipelissä 2 lyöntiä ja reikäpelissä reiän
menetys kullekin väylälle, jolla rikkomus on tapahtunut. Maksimirangaistus rikkeestä on 4 lyöntiä
tai kahden reiän menetys. Toistuvasta kilpailumääräyksen rikkomisesta rangaistuksena on
joukkueen kilpailusta sulkeminen.
Joukkueen kapteeni nimeää pelaajat ja määrittää pelijärjestyksen:
Pelaajat ja pelijärjestys tulee olla nimettynä ja lomake tulee palauttaa kilpailupäällikölle kapteenien
kokouksessa ensimmäisen kilpailukierroksen osalta. Seuraavan kilpailukierroksen pelaajat ja
pelijärjestys tulee jättää kilpailupäällikölle 30min kuluessa joukkueen viimeisen pelaajan poistuttua
Scoring Arealta.
Kapteenien kokous
28.7.2021 kello 18:00 kisapaikalla. Tilaisuudessa käydään läpi kilpailumääräykset, paikallissäännöt
sekä jaetaan muu tiedotusmateriaali.
Karsinta
Kilpailussa pelataan 10.6.2021 18 reiän lyöntipelikarsinta kolmella kentällä:
• Ringside
Espoo
• Tarina
Kuopio
• Archipelagia
Parainen
Kullekin kentälle otetaan maksimissaan 12 joukkuetta ilmoittautumisjärjestyksessä . Mikäli

ilmoittautuneita joukkueita on yli 12, Suomen Golfliitolla on oikeus siirtää joukkueita toiselle
karsintakentälle. Joukkueiden minimimäärä / karsintakenttä on 4 joukkuetta.
Finaaliin pääsevien joukkueiden määrä suhteutetaan kunkin karsintakentän osallistujamäärään.
Lyöntipelikarsinnassa joukkueen tuloksen muodostaa 3 parhaan pelaajan yhteistulos.
Oulun finaaliin 29. - 30.7.2021 pääsee karsinnoista mukaan 15 joukkuetta + järjestävän seuran
joukkue.
Pelimuoto ja tiit
Kilpailun ensimmäisenä ja toisena päivänä pelataan joukkuepelejä lyöntipelinä: ensimmäisenä
päivänä jokaisella joukkueella kaksi peliparia pelaa aamupäivällä foursomea ja iltapäivällä
greensomea. Toisena pelipäivänä jokaisella joukkueella molemmat peliparit pelaavat kierroksen
fourballia. Kaikki tulokset lasketaan joukkueen yhteistulokseen.
Tiiauspaikat:
Pojat
Valkoinen
Tytöt
Sininen
Player Scoring
Kilpailussa on käytössä Golfboxin Player Scoring. Ilmoittautumalla kilpailuun pelaaja sitoutuu
ylläpitämään peliryhmänsä livetuloksia kierroksen aikana. Mikäli peliryhmästä ei löydy yhtään
vapaaehtoista, livetulosten päivittämisvastuu jaetaan joukkueiden kesken tasan.

Caddierajoitus
Caddien käyttö on sallittua mikäli caddie on syntynyt vuosina 2000 - 2013. Rangaistus tämän
kilpailumääräyksen rikkomisesta on lyöntipelissä 2 lyöntiä reiällä, jolla rikkomus on tapahtunut.
Maksimirangaistus rikkeestä on 4 lyöntiä. Toistuvasta caddierajoituksen rikkomisesta
rangaistuksena on joukkueen kilpailusta sulkeminen.
Tasatulokset
• Tasatulokset lyöntipelikarsinnassa (10.6.) joukkueiden kesken:
o Joukkueen päätyessä tasatulokseen lyöntipelikarsintaosuudella, sijoitus ratkaistaan
joukkueen parhaan poisjätetyn tuloksen perusteella. Mikäli tämäkin on tasan,
ratkaisee toiseksi paras poisjätetty ja sen jälkeen kolmanneksi paras poisjätetty
tulos. Mikäli tilanne tämänkin jälkeen on tasan, ratkaisee arpa paremmuuden.
• Tasatulokset finaalin (29.-30.7.) joukkuepeleissä:
o Joukkueen päätyessä tasatulokseen viimeisen kierroksen jälkeen, mestaruus
ratkaistaan sudden death -menetelmällä siten, että kapteeni valitsee yhden pelaajan
edustamaan joukkuetta pelaamaan uusintaa lyöntipelimuodossa. Muut sijat
ratkaistaan matemaattisesti vertailemalla fourball -pelimuodon huonompaa tulosta,
tämän jälkeen greensomen huonompaa tulosta, jne. Mikäli tilanne tämänkin jälkeen
on tasan, ratkaisee arpa paremmuuden.
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