
YLEISTÄ
Kaakkois-Suomen golfseurat Viipurin Golf, Imatran Golf, Mikkelin 
Golf, Golf Porrassalmi, Lampila Golf, Koski Golf ja Iitti Golf järjes-
tävät myös kesällä 2013 paikallisen Junnutourin. Tänä vuonna Tour 
pitää sisällään viisi osakilpailua sekä finaalin. Kilpailu on tarkoitettu 
erityisesti aloitteville junnuille, joilla ei ole juurikaan kilpailukoke-
musta, mutta ovat kiinnostuneita kilpailuista ja niiden oheistoimmi-
nasta. Kilpailijoiden taitotaso voi siis vaihdella suuresti. 

Jos junnu tarvitsee tuekseen esimerkiksi vahemman mukaan kier-
rokselle, on se suotavaa. Tarkoituksena on järjestää kilpailuiden mer-
keissä lapsille ja nuorille mukavia  päiviä golfin parissa. Vanhemman 
rooli mailapoikana on olla esimerkkinä: kannustaa, ohjata ja opastaa 
lapsia ja nuoria golfin sääntöjen ja etiketin mukaiseen toimintaan.

PELIMUODOT
Tourin kilpailuiden pelimuodot muuttuvat viime vuotisesta. Tourilla 
junnut pelaavat kolmessa sarjassa. Sarjat ovat Lyöntipeli (HCP) sarja 
sekä Pistebogey (PB) 18r-sarja ja PB 9r-sarja. Näiden lisäksi Lam-
pilan osakilpailussa pelataan Best Ball-pelimuodolla ja Mikkelissä 
Greensome-pelimuodolla. Kilpalukalenterista löydät vielä jokaisen 
osakilpailun kohdalta pelattavan pelimuodon.

Lampilan osakilpailussa pelataan Best Ball PB parikilpailu sekajouk-
kuein. Parit arvotaan sarjojen sisällä ja he pelaavat samassa lähtö-
ryhmässä. Itse kilpailussa kumpikin parista pelaa omaa palloa omal-
la tasoituksellaan. Jokaiselta reiältä merkitään joukkueen tulokseksi 
parempi pistebogeytulos. Joukkueiden pistebogeytulokset kilpailevat 
keskenään. Vaikka pelimuotona on Best Ball parikisa, kokonaisran-
kingiin lasketaan jokaisen pelaajan henkilökohtaiset pisteet ja niiden 
mukaiset sijoitukset.

Ennen Tourin finaalia Mikkelissä pelataan kilpailu Greensome-
pelimuodolla. Joukkueet muodostetaan seurakohtaisesti. Kilpailun 
tulokset eivät vaikuta kokonaisrankingin pisteisiin, vaan kilpailun 
tarkoituksena on kartuttaa junnujen kokemusta erilaisista pelimuo-
doista. Greensome on pelimuoto, jossa pelaajapari lyö samaa palloa 
vuorotellen. Sarjojen mukaisesti pelimuotoina ovat HCP Greenso-
me ja PB Greensome. Tasoituksellisessa kilpailussa lasketaan parille 
tasoitus, joka on puolet joukkueen pelaajien tasoitusten summasta. 
Parista kumpikin pelaaja lyö avauslyönnin ja tämän jälkeen pari va-
litsee pallon, joka jatkolyöntiä ajatellen on parhaassa paikassa. Tästä 
lähtien yhteistä palloa lyödään vuorotellen aina reikään asti, eivätkä 
mahdolliset rangaistuslyönnit vaikuta lyöntijärjestykseen. Jos joku 
pelaajista lyö väärällä vuorolla, pallo palautetaan alkuperäiselle pai-
kalleen ja rikkeen tehnyt pari saa kaksi rangaistuslyöntiä.

JUNNUTOUR
2013Kaakkois-Suomen

TULOKSET JA TIEDOTTAMINEN
Yksittäisen osakilpailujen tulokset tu-
levat näkyviin seurojen nettisivuille. 
Tourin kokonaisrankingistä vastaa 
Lampila Golf.

FINAALI
Tourin finaali pelataan 8.9.2013 Iitti 
Golfissa. Finaali pelataan käänteisessä 
rankingjärjestyksessä ja mukaan pää-
sevät kaikki joilla on tourin pisteitä, eli 
osallistuneet vähintään yhteen osakil-
pailuun (pois lukien Greensome-kisa). 
Finaalissa jaossa jokaiselle osallistujalle 
+10 rankingpisteet. Finaalissa palkitaan 
rankinking kolme parasta jokaisesta 
sarjasta sekä jokaisen sarjan paras tyttö.

KILPAILUSÄÄNNÖT
Kilpailuissa pelataan voimassa olevi-
en R&A:n hyväksymien golfsääntöjen 
mukaisesti. Kilpailukohtaisesti voidaan 
laatia erillisiä paikallissääntöjä, näistä 
mainitaan erikseen kilpailuinfoissa.



KILPAILUKALENTERI

Päivämäärä
10.06.2013
27.06.2013
11.07.2013
29.07.2013
05.08.2013
08.09.2013

Viimeinen ilm. päivä
06.06.2013
23.06.2013
07.07.2013
25.07.2013
01.08.2013
04.09.2013

Kenttä
Viipurin Golf
Imatran Golf
Lampila Golf
Koski Golf
Mikkelin Golf
Iitti Golf, (finaali)

Pelimuoto
Yksilökilpailu
Yksilökilpailu
Bestball
Yksilökilpailu
Greensome
Yksilökilpailu

Lyöntipeli hcp / 18r (tasoituksemukaisilta tiiltä)
Pistebogey / 18r (tasoituksemukaisilta tiiltä)
Pistebogey / 9r (pelataan kaikki punaisilta tiiltä)

Pelataan tasoitusten mukaisilta tiiltä eli tytöt pelaavat punaisilta ja 
pojat keltaisilta. Poikkeuksena kuitenkin, niin että yhdeksän reijän 
kisassa kaikki pelaavat punaisilta tiiältä. Koko kiertue on pelattava sa-
massa sarjassa.

Joka osakilpailussa palkitaan sarjan paras, paras tyttö joka sarjas-
sa sekä pistebogey-sarjoissa jaetaan vielä ns. tsemppari-palkinto ja 
Lyöntipeli-sarjassa palkitaan myös paras scr tulos.

SARJAT

Kilpailuun on ilmoittauduttava viimeistään neljä päivää ennen varsi-
naista kilpailua.  Jokainen seura ilmoittaa osallistuvat juniorit kootus-
ti kilpailun järjestävän seuran nimeämälle henkilölle.

Jokaisen kilpailun lähtölistat tulevat näkyviin järjestävän seuran net-
tisivuille ja ovat valmiina viimeistään kilpailua edeltävänä päivänä 
klo 12.

Kilpailumaksu on 20 euroa/junnu, joka maksetaan kilpailutoimis-
tossa/caddiemasterille ilmoittautumisen yhteydessä. Kilpailumaksu 
sisältää keittolounaan kilpailun jälkeen.

ILMOITTAUTUMINEN JA KILPAILUMAKSUT

Ranking-pisteet  noudattavat lähes samanlaista pistelaskua kun Gol-
fliiton Junior Aluetourilla eli osakilpailun voittaja saa 50p, kakkonen 
40p, kolmonen 35p jne. aina 25. sijaan asti. 25. saa siis yhden pisteen 
ja kaikki tämän alapuolella olevat saavat myös yhden pisteen. 

PISTEET OSAKILPAILUISTA
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VASTUUHENKILÖIDEN
YHTEYSTIEDOT SEUROITTAIN

Viipurin Golf
Mikko Pylkkönen
mikko.pylkkonen@viipuringolf.fi
puh. 044 310 0267

Imatran Golf
Toni Turkkila
juniorit@imatrangolf.fi
puh. 040 846 8050

Koski Golf
Henri Hakala
juniorit@koskigolf.fi
puh. 040 485 6680

Mikkelin Golf & Golf Porrassalmi
Leena Makkonen
leena.makkonen@hotmail.com
puh. 050 376 7746

Iitti Golf
Matti Laaksonen puh. 040 512 2583
Jussi Welin puh. 040 538 3278

Lampila Golf
Hilkka Salonen
posti@lampilagolf.fi
puh. 040 075 0195


