
 

 

 
Eläkeliiton valtakunnallisten Golf-mestaruuskilpailuiden säännöt  
 
1.  
Eläkeliiton golfin valtakunnalliset mestaruuskilpailut ovat avoimet kaikille, jotka ovat 
kilpailupäivään mennessä suorittaneet jäsenmaksunsa jollekin Eläkeliittoon kuuluvalle 
yhdistykselle. Jäsenmaksun suorittaminen onnistuu myös kilpailupaikalla.  
 
2.  
Valtakunnallisten mestaruuskilpailuiden järjestelyistä vastaa Eläkeliiton yhdistys tai piiri 

yhteistyössä paikallisen golfyhteisön kanssa. Eläkeliiton mestaruuskilpailuiden 

järjestämislupaa haetaan erillisellä hakulomakkeella 31.5. mennessä. Hakijoina voivat olla 

Eläkeliiton paikallinen yhdistys ja/tai piiri. Liikunta-/lajivastaava ja liikuntasuunnittelija 

myöntävät luvan kilpailuiden järjestämiselle haun perusteella. Kilpailussa käytetään 18-

reikäistä pelikenttää.  

 
3.  
Järjestävä piiri tai yhdistys nimeää kilpailutoimikunnan, jossa ovat edustettuna järjestävän 
piirin, yhdistyksen ja paikallisen golfseuran edustus. Toimikunnan puheenjohtaja, jonka 
nimeää paikallinen Eläkeliiton piiri tai yhdistys, toimii kilpailun johtajana. Järjestävä 
golfseura nimeää kilpailuiden tuomarin.  
 
4.  
Ilmoittautuminen kilpailuihin:  
Kilpailukutsu julkaistaan EL-Sanomissa ja Eläkeliiton tapahtumakalenterissa. Kutsussa 
tulee olla ilmoittautumiseen liittyvät yhteystiedot, määräajat sekä osallistumismaksun 
maksamiseen liittyvät tiedot. Osallistumismaksusta päättää kilpailutoimikunta. Järjestävän 
golfseuran kotisivuilta tai paikalliselta caddiemasterilta saa tiedot viimeistään kilpailua 
edeltävänä päivänä järjestäjien toimesta arvotuista ryhmistä ja niiden lähtöaikataulut.   
 
5.  Sarjat:  
-  Naiset, alle 70-vuotiaat, pistebogey (maksimitasoitus, EGA-tasoitus36), punainen tii  
-  Naiset, yli 70-vuotiaat, pistebogey (maksimitasoitus, EGA-tasoitus36), punainen tii  
-  Miehet, alle 70-vuotiaat, pistebogey (maksimitasoitus, EGA-tasoitus 36) keltainen tii  
-  Miehet yli 70-vuotiaat, pistebogey (maksimitasoitus, EGA-tasoitus 36) punainen tii.   
   Halutessaan yli 70-vuotias voi pelata alemmassa sarjassa, keltainen tii.  
-  Naiset scratch- lyöntipeli ilman tasoituksia, punainen tii  
-  Miehet scratch - lyöntipeli ilman tasoituksia, keltainen tii.  
 
Halutessaan yli 70-vuotias voi pelata alemmassa sarjassa, keltainen tii. 
Kaikissa edellä mainituissa sarjoissa palkitaan myös 3-parasta scratch tulosta. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

- Piirien tai yhdistysten välinen joukkuekilpailu käydään pistebogey kilpailuna kolmihenkisin 
joukkuein siten, että joukkueessa täytyy olla kummankin sukupuolen edustaja. Sijoituksen 
ratkaisevat pistebogeyn pisteet yhteenlaskettuna. Tasatuloksen sattuessa ratkaistaan 
sijoitus henkilökohtaisessa kilpailussa alemman EGA-tasoituksen eduksi. Mikäli tulos 
senkin jälkeen on sama, käytetään matemaattista menettelyä. Paikalliset järjestäjät voivat 
järjestää lisäksi kilpailun yhteyteen esim. pituus - tai tarkkuuslyöntikilpailun.  
* virallinen EGA-tasoitus, tarkka tasoitus  
 
6. Tulokset ja palkinnot  
Henkilökohtaisissa kilpailuissa palkitaan sarjojensa kolme parasta ja joukkuekilpailussa 
voittanut joukkue saa kiertopalkinnon vuodeksi haltuunsa. Voittaneen piirin tai yhdistyksen 
tulee kaiverruttaa kiertopalkintoon yhdistyksen tai piirin nimi ja vuosiluku. Kiertopalkinnon 
saa omakseen kolmesta voitosta. Lisäksi voidaan arpoa tavarapalkintoja osallistujien 
kesken.   
 
7.   
Tiedotus  
Tulokset julkaistaan paikallisissa maakuntalehdissä, EL-Sanomissa ja Eläkeliiton 
kotisivuilla.  
 
8.   
Golfauton käyttö on sallittu kilpailun johtajan luvalla.  
 
9.  
Kilpailussa noudatetaan golfetikettiä, Golfliiton ja paikallisia sääntöjä  
 
Säännöt päivitetty kilpailutyöryhmässä 1/2020. 


