
YLEISTÄ
Kaakkois-Suomen Junnutour tulee taas! Golfseurat Viipurin Golf, 
Imatran Golf, Lampila Golf, Koski Golf, Iitti Golf, Mikkelin Golf ja 
Golf-Porrassalmi järjestävät paikallisen Junnutourin. Tänä vuonna 
Tour pitää sisällään viisi osakilpailua sekä päätöstapahtuman. Kilpai-
lu on tarkoitettu erityisesti aloitteville junnuille, joilla ei ole juurikaan 
kilpailukokemusta, mutta ovat kiinnostuneita kilpailuista ja niiden 
oheistoimminasta. Kilpailijoiden taitotaso voi siis vaihdella suuresti. 

Jos pelaaja 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 
pelaajat pelaavat kolmessa sarjassa. Sarjat ovat Lyöntipeli (HCP) sar-
ja sekä Pistebogey (PB) 18r-sarja ja PB 9r-sarja. Näiden lisäksi Lam-
pilan osakilpailussa pelataan Best Ball-pelimuodolla ja Kouvolassa 
Scramble-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.

Tourin päätöstapahtumassa Kouvolassa pelataan kilpailu Scramble-
pelimuodolla. Osallistujat saavat itse muodostaa parit. Kilpailun 
tulokset eivät vaikuta kokonaisrankingin pisteisiin, vaan kilpailun 
tarkoituksena on kartuttaa junnujen kokemusta erilaisista pelimuo-
doista. Tourin ranking järjestys ratkeaa siis toiseksi viimeisessä kil-
pailussa, mutta palkinnot jaetaan päätöstapahtumassa Kouvolassa. 

Scramble on pelimuoto, jossa pelaajaparista molemmat draivaavat. 
Sitten joukkue valitsee pallon, joka jatkolyöntiä ajatellen on par-
haassa paikassa. Pallon viereen, tuloskortin etäisyydelle, pannaan 
merkiksi griinihaarukka tai tii. Se pelaaja jonka pallo on valittu, lyö 
ensimmäisen jatkolyönnin. Toinen pelaaja asettaa pallonsa mahdol-
lisimman lähelle merkittyä kohtaa, ei kuitenkaan lähemmäksi lippua, 
ja suorittaa lyöntinsä. Jatkolyönneistä valitaan jälleen paras, sama jat-
koprosessi - ja näin mennään aina reikään asti.

JUNNUTOUR
Kaakkois-Suomen

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

FINAALI
Tourin päätöstapahtuma pelataan 
16.8.2015 Koski Golfissa. Finaalissa pal-
kitaan tourin rankinking kolme parasta 
jokaisesta sarjasta. 

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

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 tiiltä ja alle 12-vuotiaat pojat saavat 
halutessaan pelata punaisilta tiiltä. Koko kiertue on pelattava samassa 
sarjassa.

Joka osakilpailussa palkitaan sarjan kolme paras, pistebogey-sarjois-
sa jaetaan vielä ns. tsemppari-palkinto ja Lyöntipeli-sarjassa palki-
taan myös paras scr tulos.

SARJAT

Kilpailuun on ilmoittauduttava viimeistään kolme päivää ennen var-
sinaista kilpailua.  Jokainen seura ilmoittaa osallistuvat juniorit koo-
tusti 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/pelaaja, joka maksetaan kilpailutoimis-
tossa/caddiemasterille ilmoittautumisen yhteydessä. Kilpailumaksu 
sisältää keittolounaan kilpailun jälkeen.

ILMOITTAUTUMINEN JA KILPAILUMAKSUT

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. Rankingin lasketaan mukaan kol-
men parhaimman kilpailun pisteet.

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
Sami Halme
juniorit@koskigolf.fi
puh. 040 164 1044

Iitti Golf
Jussi Welin 
iitingolfseura@gmail.com
puh. 040 538 3278

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

Mikkelin Golf
Eero Kultanen
eero.kultanen@pp.inet.fi
puh. 040 766 4279

Päivämäärä
08.06.2015
23.06.2015
09.07.2015
22.07.2015
04.08.2015
16.08.2015

Viimeinen ilm. päivä
05.06.2015
20.06.2015
06.07.2015
19.07.2015
01.08.2015
13.08.2015

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

Pelimuoto
Yksilökilpailu
Yksilökilpailu
Best ball
Yksilökilpailu
Yksilökilpailu
Scramble


