
JUNNUTOUR
Kaakkois-Suomen

TULOKSET JA TIEDOTTAMINEN
Yksittäisen osakilpailujen tulokset tulevat 
näkyviin seurojen nettisivuille. Tourin 
kokonaisrankingistä vastaa 
Lampila Golf.

FINAALI
Tourin päätöstapahtuma pelataan 
10.9.2017 Viipurin Golfissa. Finaalissa 
palkitaan tourin rankinking paras seura. 

KILPAILUSÄÄNNÖT
Kilpailuissa pelataan voimassaolevien 
R&A:n hyväksymien golfsääntöjen mu-
kaisesti. Kilpailukohtaisesti voidaan laatia 
erillisiä paikallissääntöjä, näistä maini-
taan erikseen kilpailuinfoissa.

2017YLEISTÄ
Kaakkois-Suomen Junnutour tulee taas! Golfseurat Imatran Golf,  
Viipurin Golf, Lampila Golf, Koski Golf, Mikkelin Golf ja Golf-
Porrassalmi järjestävät paikallisen Junnutourin. Tänä vuonna Tour 
pitää sisällään neljä osakilpailua sekä päätöstapahtuman. Kilpailu on 
tarkoitettu erityisesti aloitteville junnuille, joilla ei ole juurikaan kil-
pailukokemusta, mutta ovat kiinnostuneita golfista ja kaikesta siihen 
liittyvästä. 

Jos pelaaja tarvitsee tuekseen esimerkiksi vanhemman 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
Edellisiin vuosiin verrattuna suurin muutos on, että kaikki kilpailut 
pelataan parikilpailuina ja tourilla pelaajat pelaavat kaikki samassa 
sarjassa. Seurat kilvoittelevat toisiaan vastaan, eivät siis yksittäiset pe-
laajat. Paripelimuotoja on useita, kuten Best Ball, Scramble ja Green-
some jne. Kilpailukalenterista löydät vielä jokaisen osakilpailun koh-
dalta pelattavan pelimuodon.

Koska kaikki pelaavat samassa sarjassa, tasoituksen lisäksi helpos-
tusta annetaan tiiauspaikkojen (=aloituslyöntipaikkojen) muodos-
sa. Kilpailuissa käytetään pelaajan tai parin tasoituksen mukaisesti 
keltaista, sinistä, punaista tai easy-tiiauspaikkaa. Easy-tii sijoitetaan 
väylälle noin 150 metrin päähän griinistä (par4 väylä).

Seurat saavat itse päättää pelataanko kilpailussa 9 vai 18 reikää,
tai jotain siltä väliltä.
 



KILPAILUKALENTERI

Kaikki kilpailut pelataan parikilpailuna. Parit muodostetaan seuran 
junioreiden kesken, niin että pelaajien tasoitukset olisivat lähellä toi-
siaan. Samat peliparit voivat pelata enintään kolme kilpailua yhdessä. 
Jos pelaajia on pariton määrä, muodostetaan parit muiden seurojen 
pelaajista.

Peliparit pelaavat molemmat omilla mailoillaan golfin sääntöjen mu-
kaisesti. Tourilla on kuitenkin tarkoitus vasta opetella sääntöjä ja pe-
laamista kilpailussa. 

PELIPARIT

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 voittajapari saa 50p, kakkonen 40p, kolmonen 35p jne. 
aina 25. sijaan asti. 25. saa siis yhden pisteen ja kaikki parit 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
Sami Halme
juniorit@koskigolf.fi
puh. 040 164 1044

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

Mikkelin Golf & Golf Porrassalmi
Eero Kultanen
eero.kultanen@pp.inet.fi
Jukka Röyti
jukka.royti@gmail.com

Päivämäärä
20.06.2017
02.07.2017
23.07.2017
27.08.2017
10.09.2017

Viimeinen ilm. päivä
17.06.2017
29.06.2017
20.07.2017
24.08.2017
07.09.2017

Kenttä
Koski Golf
Lampila Golf
Mikkelin Golf
Imatran Golf
ViipurinGolf (finaali)

Pelimuoto

Scramble
Greensome
Best Ball Pistebogey


