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GREEN CARD
GREEN CARD – GOLFPELIN AJOKORTTI
OHJEISTUS
Tämä ohjeistus on tarkka kuvaus Suomen Golfliiton green card -järjestelmästä. Sen sisältöön tulisi
golfseuran johtohenkilön sekä green card –suoritusten nimettyjen vastaanottajien tutustua.
Ohjeistus on astunut voimaan vuonna 2011. Tätä ohjeistusta on päivitetty 19.5. kohdasta 2.5 sekä
2.6. Lisäksi kohta 7. Vanhat Green Card –kortit on poistettu.
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1. GREEN CARD – GOLFPELIN AJOKORTTI
1.1 Määritelmä
Green Card (GC) eli golfpelin ajokortti on todistus golftiedon ja –taidon suorittamisesta, jolla pelaaja hyväksytään Euroopan
Golfliiton EGA:n tasoitusjärjestelmään. Sen hallinnointioikeus Suomessa on Golfliitolla. Käytännön tasolla tasoitusjärjestelmään
hyväksymisestä vastaavat Golfliiton jäsenseurat.
Green Card –suoritus perustuu EGA:n tasoitusjärjestelmän kohtaan 12.16. jonka mukaan kansallinen liitto voi edellyttää

pelaajalta sääntö- ja etikettitestin suorittamista ennen kuin pelaajalle annetaan EGA-tarkkatasoitus.

Golfpelin ajokortin suorittaminen antaa pelaajalle seuratasoituksen 54, joka merkitään pelaajan jäsen- ja tasoituskorttiin.
EGA:n virallinen tasoitus on 36 ja siitä alaspäin. Seuratasoituksen tarkoituksena on lisätä aloittelijan pelinautintoa ja olla
kehittymisen seurannan apuväline kohti virallista tasoitusta.

1.2. Yhtenäinen käytäntö
Jotta golftaidon suoritus saadaan tarkoitustaan vastaavaksi ja saadaan luotua yhtenäinen ja turvallinen golfkulttuuri, on
tarkoituksenmukaista, että Suomen golfseuroilla on yhtenäinen käytäntö, Green Card -järjestelmä, jonka suosituksia
noudatetaan. Kaikki osatekijät ovat tärkeitä, jotta taidoiltaan erilaiset pelaajat kykenevät sujuvasti ja turvallisesti pelaamaan
samaa kenttää. Green Card -järjestelmä on pyritty luomaan kokeiden, materiaalien ja menettelytapojen osalta sellaiseksi, että
golfyhteisöt eri olosuhteissaan pystyvät sitoutumaan niiden noudattamiseen.

1.3. Tavoite suorittajalle
Green Cardin tarkoituksena on, että sen hyväksytysti suorittanut pelaaja tietää pystyvänsä pelaamaan muun golfliikenteen
mukana turvallisesti sekä sujuvasti ja sitä kautta keskittymään pelistä nauttimiseen ja taitojensa kehittämiseen.

1.4. Seuran tavoitteet
On tärkeää, että vasta-alkajat osaavat Green Card –suorituksen osa-alueet. Perusedellytysten hallinta mahdollistaa miellyttävän
ja turvallisen pelitavan taidoiltaan erilaisessa pelaajajoukossa ja lisää kaikkien pelaajien viihtyvyyttä golfkentällä ilman
yksilöllisen valvonnan tarvetta.

1.5. Green Card suorituksen kolme osa-aluetta
Green Card –suorituksen tavoitteena on varmistaa, että pelaajalla on riittävät tiedot ja taidot:
A) Golfetiketistä (golfkäytös)
•

turvallinen pelitapa

•

toiset pelaajat huomioon ottava pelitapa

•

kenttää säästävä ja kentän kunnosta huolehtiva pelitapa

B) Golfin säännöistä
•

tuntemus sääntöinformaatiosta

•

pelin sujuvuutta koskevien yleisten sääntötilanteiden hallinta (vesieste, pallo ulkona, pelaamaton paikka,
varapallo/kadonnut pallo)

•

tietää tasoitusjärjestelmän perusteet
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Lisäksi Green Card -suorituksen tavoitteena on varmistaa, että pelaaja:

C) Omaa riittävän pelitaidon
• edellytykset pelata lyöntipelisäännöin golfkenttää ohjekierrosajan puitteissa

2. GREEN CARDIN MYÖNTÄMINEN JA GREEN CARD SUORITUKSEN VASTAANOTTAMINEN

2.1. Green Cardin myöntää Golfliiton jäsenseura.
2.2. Green Card myönnetään, kun pelaaja on suorittanut Green Card –kokeen onnistuneesti. Kriteerit kokeelle ilmoitetaan
kohdassa 4.
2.3. Green Card –kortin suorittaneelle annetaan suorituksen jälkeen irrotettavan ja numeroidun Green Card –kortin sisältävä
Green Card –todistus.
2.4. Lähtökohtaisesti vain kotiseuraan suoritettu Green Card on pätevä. Seuroilla on mahdollisuus, mutta ei ole velvollisuutta
hyväksyä toisen seuran nimissä myönnettyjä Green Card -suorituksia. Seuroilla on mahdollisuus, mutta ei velvollisuutta
hyväksyä muissa seuroissa suoritettuja Green Cardeja. Seurat voivat siis halutessaan edellyttää GC kokeen tai sen osien
uudelleen tekemistä tai esimerkiksi ”kapteenin kierrokselle” osallistumista ennen Green Cardin hyväksymistä.
2.5. Seurojen tulee pitää rekisteriä myönnetyistä Green Card -korteista. Seurat ilmoittavat Green Cardin suorittaneista
henkilöistä Golfliittoon rekisteröimällä heidät verkkotietopalveluun. Rekisteröinnin yhteydessä ilmoitetaan henkilön sukupuoli
nimi, postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite sekä tieto, haluaako suorittaja kieltäytyä rekisteritietojen käyttämisestä
suoramarkkinointiin.
2.6. Green Card -suorituksen vastaanottaa seuran nimeämä henkilö. Seurojen tulee pitää erikseen rekisteriä nimetyistä Green
Card –suoritusten vastaanottajista. Nämä henkilöt seura ilmoittaa Golfliittoon rekisteröimällä heidät verkkotietopalveluun
toimihenkilöiksi. Tähän tiedostoon ilmoitetaan henkilön sukupuoli, nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite sekä postiosoite.
2.7. Nimetyn vastaanottajan sopivuuden ja pätevyyden päättää kukin seura itsenäisesti. On suositeltavaa, että tämä henkilö on
seuran alkeisopetuksesta vastaava henkilö, kuten pro, kapteeni tai joku muu vastaava, joka tuntee erityisen hyvin säännöt,
etiketin sekä kentällä pelaamisen.
2.8. Sekä suoritusten vastaanottajista että myönnetyistä Green Card –korteista liitto toimittaa henkilötietolain 10. pykälän
mukaisen rekisteriselosteen seuroja varten. Lisäksi liitolla on oma rekisteriseloste seurojen tiedoista koottuja rekistereitä varten.
2.9. Rekisteritietojen avulla Golfliitto seuraa pelaajien harrastuskäyttäytymistä sekä tiedottaa harrastusmahdollisuuksista. Mikäli
rekisteritietoja käytetään suoramarkkinointiin, tulee Green Card –kortin suorittaneille antaa rekisteritietoja kysyttäessä
mahdollisuus kieltäytyä rekisteritietojen käyttämisestä suoramarkkinointiin.

2. 10. Sopimus toisen seuran tai alkeiskurssien järjestäjän kanssa
Seuroilla on mahdollisuus tehdä sopimus jonkun toisen seuran tai golfyhteisön (harjoituskeskukset, ulkomailla toimivat
golfohjaajat) edustajan kanssa Green Card -suoritusten vastaanottamisesta heidän nimissään.
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3. GREEN CARD SUORITUKSEN SISÄLTÖ
Green Card –koekokonaisuus koostuu kahdesta eri kokeesta:
•

1) kirjallisesta sääntö- ja etikettikokeesta sekä

•

2) kentällä suoritettavasta pelikokeesta.

4. KOKEIDEN SISÄLTÖ, KRITEERIT JA TAVOITTEET
4.1. Kirjallinen sääntö- ja etikettikoe
4.1.1. Kirjallinen sääntö- ja etikettikoe koostuu 15:stä sääntökysymyksestä sekä 15:stä etikettikysymyksestä. Kirjallisen sääntöja etikettikokeen tavoite on, että suorittaja on sen avulla tutustunut golfin sääntöihin ja etikettimääräyksiin.
4.1.2. Kysymykset perustuvat Pienen sääntö- ja etikettioppaan sisältöön. Kirjallinen sääntökoe tulee olla täytettynä ennen
kentällä suoritettavaa pelitaitokoetta. Suorittajalle tulee antaa hyvä aika paneutua kysymyksiin ennen kentällä suoritettavaa
pelitaitokoetta.
4.1.3. Varsinaista hyväksymisrajaa kirjallisella sääntö- ja etikettikokeella ei ole. Tarkoituksenmukaista on, että suurin osa
kummankin osion vastauksista olisi oikein. Kokeen vastaukset tulisi käydä läpi kentällä suoritettavan pelikokeen yhteydessä.
4.1.4. Golfliitto toimittaa seuroille kysymykset sekä vastaukset. Omien kysymyssarjojen tekeminen ja käyttäminen Golfliiton
kysymyssarjojen sijasta on sallittu.
4.2. Kentällä suoritettava pelitaitokoe
4.2.1. Kentällä suoritettavassa pelikokeessa arvioidaan kaikkia suorituksen kolmea osa-aluetta (kts. kohta 1.5.).
4.2.2. Kentällä suoritettava pelikoe tulee suorittaa täysmittaisella golfkentällä tai vaihtoehtoisesti par 3 –kentällä, mielummin
täysmittaisella kentällä.
4.2.3. Pelitaitokoe pelataan lyöntipelisäännöin. Jokainen suorittaja pelaa näin ollen omaa palloaan reikään asti. Jos
lyöntipelisäännöin pelaaminen osoittautuu aloittelijan kannalta kohtuuttomaksi, voi suorituksen vastaanottaja soveltaa sääntöjä
harkintansa mukaan.
4.2.4. Kentällä pelattavan pelitaitokokeen hyväksymisestä päättää viime kädessä oman subjektiivisen näkemyksen mukaan
suorituksen vastaanottaja.
4.2.5. Koe koostuu 3-9:stä reiästä. Lopullisen reikämäärän ja kokeessa käytettävät reiät päättää suorituksen vastaanottaja.
Käytettävien reikien vaikeus esimerkiksi ilmassa ylitettävien vesiesteiden tai muiden vastaavien tekijöiden osalta tulisi olla
kohtuullinen.
4.2.6. Suorituksen vastaanottajan/vastaanottajien tulee olla suorituksessa suorittajan tai suorittajien kanssa läsnä samassa
ryhmässä koko suorituksen ajan.
4.2.7. Suorituksen vastaanottaja saa neuvoa ja auttaa pelaajaa esimerkiksi pallon etsimisessä, mikä on suositeltavaa.
Olennaisten sääntö- ja etikettiasioiden osalta (kohdat 4.2.9. ja 4.2.15.) neuvomista ei tulisi tehdä etukäteen.
4.2.8. Green Card -suorituksessa voi samanaikaisesti olla yksi, kaksi, kolme tai neljä suorittajaa. Neljän suorittajan ryhmiä tulisi
kuitenkin välttää. Yhden suorittajan ollessa kyseessä hänellä tulisi aina olla ryhmässä pelikaveri, joka voi olla suorituksen
vastaanottaja.
4.2.9. Etikettiasioiden osalta pelaajan tulisi ennen suoritusta halita: FORE, lyöntijärjestys, sijoittuminen omassa tai muiden
lyöntitilanteessa, lyöntiin valmistautuminen, varusteiden sijoittaminen ja kentällä liikkuminen, pallon etsiminen ja ohittaminen,
lyöntijälkien korjaaminen, toiminta viheriöllä, kenttähenkilökunta.
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4.2.10. Osa kohdan 4.2.9. tilanteista tulee vääjäämättä eteen pelikokeen aikana. Jos jotain etikettiasiaa ei tule vastaan, tulee ne
käsitellä suorituksen aikana.
4.2.11. Merkittävä ja konkreettinen osa etikettiosiota on ripeän pelaamisen hallitseminen. Suorittajia tulee informoida siitä,
mikä on kunkin suorituksessa pelattavan reiän tavoiteaika.
4.2.12. Järkevää on rakentaa pelikokeessa käytettävistä rei´istä tavoiteaikataulukko (esimerkki Liite 3). Taulukossa on yhden,
kahden, kolmen tai neljän suorittajan tavoiteajat kullekin suorituksessa olevalle reiälle. Peruslähtökohtana on yleisesti käytetyn
maksimiryhmätasoituksen eli käytännössä kahdesta suorittajasta koostuvan ryhmän kentän pelaaminen ihanneajassa
normaaliolosuhteissa.
4.2.13. Suorituksen vastaanottaja tarkkailee ajankulkua sekä informoi suorittajia tilanteesta.
4.2.14. Muiden eteen tulevien etikettitilanteiden osalta Green Card -suoritusta on hyvä ajatella opetustapahtumana.
4.2.15. Sääntöasioiden osalta pelaajien tulee jo hallita: pallo ulkona, varapallo/kadonnut pallo, vesiesteet, pelaamaton paikka.
4.2.16. Osa kohdan 4.2.15. tilanteista tulee vääjäämättä eteen pelikokeen aikana. Jos jotain sääntöasiaa ei tule eteen, tulee ne
testata suorituksen aikana. Toivottavaa on, että kysyttävä sääntötilanne rakennetaan mahdollisimman todenmukaiseen
ympäristöön.
4.2.17. Muiden eteen tulevien sääntötilanteiden osalta Green Card –suoritusta on hyvä ajatella opetustapahtumana.
4.2.18. Riittävän pelitaidon omaamisen arvioiminen pelikokeessa on läheisesti sidottu kentän pelaamisen tavoiteaikoihin.
Sallittua lyöntimäärää ei ole asetettu. Jos pelaajalla ei ole edellytyksiä pelata normaaliolosuhteissa kenttää tavoiteajassa johtuen
olennaisten sääntö- ja etikettiasioiden hallitsemattomuudesta sekä pelaajan heikosta lyöntitaidosta, edellytykset suorituksen
hylkäämiseen ovat olemassa.
4.2.19. Vaikka lyöntitaitokokeessa lyöntien määrä ei ole hyväksymiskriteeri, on aloittelijalle hyvä informoida Green Card –
suorituksen antaman tasoituksen 54 reikäkohtaisesta tavoitetuloksesta, joka on par +3 lyöntiä.
4.2.20. Mikäli kenttä on ruuhkainen tai olosuhteet muuten aiheuttavat viivästymisen (esim huono sää), tavoiteaikoja tulee
soveltaa sen mukaisesti.
4.2.21. Vanhoja lyöntitaitokokeen rastivaatimuksia ei tarvitse hallita. Niillä on kuitenkin käyttökelpoisuutta kentällä
suoritettavaa pelitaitokoetta edeltävässä harjoittelussa. Vanhan lyöntitaitokokeen kriteerit ovat kohdassa 8.6.
4.2.22. Pelitaitokoetta ennen tulee vastaanottajien kanssa käydä läpi pelitaitokokeen sisältö. Pelitaitokokeen jälkeen annetaan
palaute ja suorituksen hyväksymisestä riippuen myönnetään Green Card.
4.2.23. Yllä mainitut testien sisällöt sekä annetut toimintatavat ovat liiton ohjeita ja vähimmäisvaatimuksia Green Card -kokeen
sisällölle. Jos näistä poiketaan niin, että kokeen suoritusvaatimukset ovat laajemmat, tulee siitä ilmoittaa suorittajalle etukäteen
väärinkäsitysten ehkäisemiseksi.
4.2.24. Mikäli suorituksen tekee pelaaja, joka voi todistaa hallitsevansa suoritusedellytykset etukäteen (esim. ulkomailla golfia
harrastanut pelaaja), voidaan ohjeistuksesta vastaanottajan harkinnalla poiketa.

5. GREEN CARD -KORTIN MYÖNTÄMISEN LAIMINLYÖNTI
5.1. Golfliitto suhtautuu Green Card –korttien myöntämisen laiminlyömiseen vakavasti. Green Card –korttien myöntäjän eli
Golfliiton jäsenseuran tulee varmistua siitä, että heidän nimissään myönnettyjen Green Card –korttien haltijoilta on tämän
ohjeistuksen mukaisesti testattu hyväksytysti kohdan 1.5. asiat. Mikäli näin ei ole menetelty, voi Golfliitto evätä seuralta Green
Card –kortin myöntämisoikeuden.
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6. GREEN CARD –KORTTIEN TILAAMINEN
6.1. Seuroille lähetetään ensimmäiset sata Green Card –korttia heti, kun seura on lähettänyt Golfliittoon vastaanottajiensa
tiedot.
6.2. Jatkossa Green Card kortteja lähetetään sitä mukaa, kun seura on ilmoittanut suoritustiedot puolelle saamistaan Green
Card –korteista.
6.3. Lähtökohtaisesti eräkoko korteille on 100. Jos seuran kahden kuukauden tarve on enemmän kuin 100 Green Card –korttia,
voi niitä pyytää kerrallaan enemmän.

7. ALKEISOPETUS JA GREEN CARD -SUORITUS
7.1. Tässä kohtaa halutaan korostaan, että Green Card ja sen suorittaminen eivät ole sidoksissa alkeisopetukseen. Golfliiton
haluaa varmistaa, että kuka tahansa kentällä pelaava, riippumatta hänen tavastaan kartuttaan tietojaan ja taitojaan, hallitsee
Green Card –suorituksen osa-alueet. Nämä on mainittu kohdassa 1.5.
7.2. Mihinkään alkeiskurssiin tai vastaavaan opetuskokonaisuuteen ei voi automaattisesti sisältyä Green Card –kortin
myöntäminen. Pelaajan Green Card –suoritus tulee aina erikseen vastaanottaa.
7.3. Liitto tulee luonnollisesti suosittelemaan, että aloittelija käy alkeiskurssin osana oppimisprosessia kohti GC-suoritusta.
Alkeiskurssien sisällöstä ja toimintatavoista vastaavat, kuten tähänkin asti, niiden pitäjät. On kaikkien etu, että
alkeisopetuksesta vastaavat mahdollisimman ammattitaitoiset opettajat. Golfliitto on aina käytettävissä apuna ja on rakentanut
alkeisopetuksen tueksi Tiiltä Viheriölle -golfarin aloituspaketin. Se sisältää Pienen Sääntö- ja Etikettioppaan, Tiiltä Viheriölle
DVD:n, Suomigolf- ja Green Card –esitteen sekä Putista Swingiin –tekniikkaoppaan. Se sisältää aloittelijalle tarpeellisen tiedon
Green Cardin suorittamisesta erityisesti sääntö- ja etikettiosioiden suhteen.
7.4. On erittäin suositeltavaa, että alkeiskurssi valmistaa pelaajaa Green Card –suoritusta varten sen suorituskriteerien
mukaisesti. Sääntöjen ja etiketin osalta Green Card –kokeessa hallittavat olennaiset asiat löytyvät kohdasta 4.2.9. ja 4.2.15.
Pelitaidon opettamisen osalta perustekniikat, otteet sekä alkuasennot eri mailoilla eri pelialustoilta ovat luonnollisesti olennaisia.
7.5. Vuoteen 2010 asti voimassa olleeseen Green Card –suoritukseen kuulunut lyöntitaitokoe on poistunut käytöstä. Sen
sisältöä kannattaa kuitenkin käyttää hyväksi esimerkiksi valmistettaessa aloittelijaa Green Card –suoritusta varten.
7.6. Vanhan lyöntitaitokokeen sisältö:
Pitkä lyönti
A) Miehet; pallo lennossa läpi 60 metriä leveän portin, joka on 100 metrin etäisyydellä lyöjästä. 6 lyöntiä 10 lyönnistä
onnistuttava.
B) Naiset; pallo lennossa läpi 40 metriä leveän portin, joka on 60 metrin etäisyydellä lyöjästä. 6 lyöntiä 10 lyönnistä onnistuttava
Lähilyönnit
Viisi chippiä 20 metrin etäisyydeltä ympyrään, jonka halkaisija on 8 metriä. Kolme palloa on saatava ympyrän sisään

Hiekkaestelyönti
Viisi lyöntiä hiekkaesteestä viheriölle. Kolme palloa on saatava viheriölle.
Pitkät putit
Viisi puttia 15 metrin etäisyydeltä ympyrään, jonka halkaisija on 4 metriä. Kolme palloa on saatava ympyrän sisään.
Lyhyet putit
Viisi puttia 1 metrin päästä reikään. Kolme puttia on saatava reikään.

