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Seniorien tapahtumakalenteri 2022 

 
Lisäinformaatiota kalenterin jälkeen alempana. 

 
Pvä Pvm Tapahtuma Muuta 

    

ma 16.5. Pelimatka Yyteriin Yyteri Golf 

ma 23.5. Neljän hengen avajaisscramble Joukkueen hcp 15 % tasoitusten 
summasta 

ma 30.5. Pasin päivän viikkokilpailu (1)  

ma 6.6. Kyöstin päivän viikkokilpailu (2)  

ma 13.6. Railin päivän viikkokilpailu (3)  

ti 14.6. Hämeen aluetour 1 Hartola Golf/HaGK 

to 16.6. Pirkanmaan senioripäivä LGV 

ma 20.6. Inton päivän viikkokilpailu (4)  

to 23.6. TG:n juhannuskilpailu Kahden hengen scramble, joukkueen hcp 
25 % tasoitusten summasta 

ma 27.6. Pelimatka Everstiin AG/Eversti 

ma 4.7. Ullan päivän joukkuekilpailu neljän 
hengen joukkuein 

Joukkueen tulokseen lasketaan kaksi 
parasta pb-tulosta kultakin reiältä 

ti 12.7. N60/N70 Tour TG 

ma 18.7. Riikan päivän viikkokilpailu (5)  

ti 19.7. Hämeen aluetour 2 Tawast Golf, TawG 

ma 25.7. Jaakon päivän viikkokilpailu (6)  

ke 27.7. SGS-alueen senioritmkt TG 

ma 1.8. Mairen päivän viikkokilpailu (7)  

ke 3.8. Neliseuraottelu TG 

ma 8.8. Sylvin päivän viikkokilpailu (8) ja 
birdiekisa 

Eniten birdie-tuloksia 18 reiällä tehnyt 
pelaaja palkitaan 

ma 9.8. Hämeen aluetour 3 Kanava Golf, KanG 

ma 15.8. Marjatan päivän viikkokilpailu (9) ja 
puttikisa 

Vähiten putteja 18 reiällä kerännyt 
pelaaja palkitaan 

ti 16.8. 80, 85, 90 Invitational Kutsukilpailu kuluvana vuonna 80, 85 ja 
90 vuotta täyttäville jäsenille 

pe– 
su 

19. – 
21.8. 

TG:n mestaruuskilpailut  

ma 29.8. Iineksen päivän viikkokilpailu (10)  

to 1.9. Pirkanmaan seniorimestaruus NRG 

la-
su 

3.-4.9. Seniorien ikäluokkien 
mestaruuskilpailut 

M50, M60, M65, M70, M75, M80, N50, 
N60, N70 

ma 5.9. Pelimatka Cookelle ViGS/Cooke 

pe 9.9. Senioreiden 10 seuran ottelu ViGS 

ma 12.9 Valman päivän viikkokilpailu (11)  

to 15.9. Pirkanmaan ”Ryder Cup” GPi 

ma 19.9 Reijan päivän viikkokilpailu (12)  

ma 26.9. Neljän hengen päättäjäisscramble Joukkueen hcp 15 % tasoitusten 
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summasta 

  Reikäpelimestaruus Ilm. 31.5. mennessä 

  Match Cup Ilm. 31.5. mennessä 
 

Viikkokilpailut 
- Sarjat ovat N50 (punainen tii), N70 (punainen tii), M50 (keltainen tii), M60 (keltainen tii), 

M70 (sininen tii), M80 (punainen tii). 
- Osakilpailuja on 12, pelaajan yhteistulokseen lasketaan viisi parasta scr- ja pb-tulosta. 
- Sarjoissa palkitaan kauden kolme parasta yhteistulosta, jos osanottajia on yli 10. Palkittavia 

on kaksi, jos osanottajia on 6-10 ja yksi, jos osanottajia on viisi. 
- Kilpailumaksu, joka sisältää keittolounaan, on pelikausimaksun maksaneille 10 €. Jos 

pelaaja ei ole maksanut pelikausimaksua, hän maksaa lisäksi jäsenen green feen. 
- Sarjoissa M50, N50, M60 ja N60 on mahdollisuus osallistua myös varaamalla normaalisti 

aika kilpailupäivältä ja ilmoittamalla caddie masterille kilpailuun osallistumisesta ja 
maksamalla pelikausimaksun maksaneiden kilpailumaksun 5 €. Jos pelikausimaksua ei ole 
maksettu, pelaaja maksaa lisäksi jäsenen green feen. Maksu ei sisällä lounasta. 
Peliryhmässä tulee olla pelaajalle merkitsijä. Menettely on tarkoitettu vain niille kyseisten 
sarjojen pelaajille, joilla työ estää osallistumisen aamupäivän etukäteen arvottaviin 
lähtöihin.  

- Kilpailuun on ilmoittauduttava kilpailua edeltävänä perjantaina klo 16:een mennessä, jonka 
jälkeen yli jäävät ajat vapautetaan muille pelaajille. Ilmoittautumismenettely koskee myös 
edellisen kohdan mukaisesti ilmoittautuvia. 

- Kilpailujen alkamisajat vaihtelevat ja ne ilmoitetaan kilpailukutsussa. 
 
Seniorijoukkueiden valintakriteerit 

- Pirkanmaan ”Ryder Cup” 17.6.: Kolme alimman tasoituksen omaavaa pelaajaa sarjaan 
ilmoittautuneista 

- Seniorien neliseuraottelu 4.8.: Ilmoittautumisjärjestys siten, että sarjan alimman 
tasoituksen omaava pelaaja pelaa scr-sarjassa (jos sellainen on), seuraava lp-sarjassa ja 
seuraava pb-sarjassa. Pelaajat voivat kuitenkin sopia keskenään sarjojen vaihdosta. 

- 10 seuran kisa: Ilmoittautumisjärjestys 
- Joukkueiden kokoamisesta vastaavat Esa Maaranen ja Markku Antikainen 

 
SGS:n Kilpailukalenteri 2022 
 
SGS Aluetour 2022 Kilpailukalenteri 
 
Senioritoimikunta toivottaa pelaajille leppoisaa ja menestyksekästä pelikautta 
 
Senioritoimintaan liittyviä kehittämisideoita ja palautetta voi lähettää Markku Antikaiselle, 
markkuj.antikainen@gmail.com sekä esimerkiksi tavattaessa kaikille toimikunnan jäsenille. 
Toimikunta käsittelee palautteen kokouksissaan. 

https://www.suomengolfseniorit.fi/sites/default/files/tiedostot/KILPAILUKALENTERI%202022%2C%20julkaistu20.10.2021.pdf
https://www.suomengolfseniorit.fi/aluetour
mailto:markkuj.antikainen@gmail.com

