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Johdanto
Kilpailutoimintakonseptin tarkoituksena on kirjata kilpailutoimikunnan vastuulle määritellyt
asiat sekä toimia pulmatilanteissa helposti saatavana materiaalina päätöksentekoa varten.
Kirjaamalla kilpailutoimikunnan nykytilanteen on helpompaa löytää kehittämisalueet ja
puutteet.

1.

Tavoitteet
1.

Ote Lahden Golf ry:n strategiasta:
Lahden Golf ry:n tavoitteena on olla Päijät-Hämeen alueen ykkösseura toiminnalliselta
kannalta katsoen kaikki ikäryhmät huomioiden. Tavoite saavutetaan määrätietoisella
juniorikasvatuksella, eri jäsenryhmien aktiivisella toiminnalla, vireällä kilpailutoiminnalla
niin järjestäjänä kuin pelaajien osallistumisella valtakunnallisille kiertueille sekä
seuratoiminnan pitämisenä vireänä.

2.

Toimenpiteet määrätään vuosittain normaalin vuosisuunnittelun yhteydessä, esimerkkejä
kilpailutoimikunnan osalta:
- aktivoida koko jäsenistön osallistumista kilpailuihin ja muihin seuran yhteisiin tapahtumiin
- seura tarjoaa pelaajille taloudelliset ja toiminnalliset mahdollisuudet kehittyä pelaajana
(valmennus/ kilpailut)
- haetaan säännöllisesti määrättyjen ikäluokkien SM-kilpailuja (lähinnä juniori/ seniori)
imagon lisäämiseksi ja omien jäsenien kiinnostuksen ylläpitämiseksi
- ylläpitää hyvää ja korkeatasoista kausittaista kilpailutoimintaa seurassa
- ylläpitää jäsenistön riittävää sääntötietoutta

2.

Kohderyhmät
1.

Lahden Golf ry:n jäsenet
1.

Kilpa- ja edustuspelaajat
LG kilparyhmä
LG kilparyhmä on Lahden Golf ry:ssä toimiva tavoitteellinen kilpagolfryhmä.
Sen tarkoituksena on tarjota sitoutuneille urheilijoille pidemmällä aikajänteellä
ja kiireettömästi toimintaedellytykset tavoitteena Suomen amatöörihuippu ja
mahdollisesti ammattilaisuus. Kilparyhmä on tarkoitettu lupaaville ja
tavoitteellisille pelaajille.
Kilparyhmä pyrkii tavoitteeseensa tarjoamalla ryhmään kuuluville
ympärivuotista valmennusta sekä seuran asettamissa rajoissa myös
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taloudellista tukea kilpailuihin. Pelaajilta edellytetään vastaavasti sitoutumista
tavoitteisiin.

LG kilparyhmän koostumus ei ole kiinteä vaan sitä tarkistetaan vähintään
vuosittain. Valinnan tekee Lahden Golfin vastuuvalmentaja.

Valinnassa painotettavia seikkoja ovat:
- pelillinen taso
- osallistumisoikeudet valtakunnallisille päätoureille
- sitoutuminen
- tavoitteellisuus
- kehittymisedellytykset muutaman vuoden tähtäimellä

Kilparyhmäläisille myönnetään mahdollisuus lunastaa vuosittain pelioikeus
nuorisopelioikeuden hintaan, kun he ikänsä puolesta kasvavat ulos
nuorisopelioikeus-mahdollisuudesta.

Muut kilpa- ja edustuspelaajat
2.

Kehitysryhmä
Kehitysryhmä toimii ponnistuslautana kilparyhmää varten. Pelaajat
sitoutuvat samoihin pelisääntöihin kuin kilparyhmäläiset.
Ryhmä on tarkoitettu niille, joilla on unelmia ja tavoitteita golfissa
kilpailullisessa mielessä ja tahtovat golfista enemmän kuin mukavan
harrastuksen sekä niille, jotka tähtäävät kilpailemaan.

3.

Tavoitteelliset senioripelaajat
Nämä pelaajat osallistuvat valtakunnallisille seniori toureille. Pelaajia
tuetaan seniori budjetin puitteissa.

4.

Aktiiviset klubikilpapelaajat
Nämä pelaajat osallistuvat kaikkiin avoimiin kilpailuihin mahdollisuuksiensa
mukaan. Heille kilpaileminen on erittäin tärkeä osa harrastusta ja pelillisen
tason nostaminen on myös tärkeää.

5.
Lahden Golf ry
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Näille pelaajille kilpaileminen ei ole tärkein osa harrastusta vaikka heillä ei
olekaan ”kilpailukynnystä”. He kilpailevat silloin kun se tuntuu mukavalta.
6.

Muut
Tähän ryhmään kuuluu valtaosa Lahden Golfin jäsenistä. He kokevat
kilpailuasetelman vieraana eivätkä osallistu kilpailuihin jollei se ole jostain
muusta syystä välttämätöntä esim. viihteelliset kilpailut joihin
osallistumista ”edellytetään” mikäli osallistuu tapahtumaan. Heille
joukkuekilpailu mahdollistaa sen että omasta suorituksesta ei tarvitse yksin
vastata.

2.

Muiden seurojen jäsenet
Lahden Golfin avoimissa kilpailuissa vieraspelaajien määrä on noin 10
prosenttia.
Vieraspelaajia vetää LG:n klubihenki, kohtuullinen kilpailumaksu ja usein
lähistöllä sijaitseva vieraspelaajan kesänviettopaikka.

3.

Kilpailut
Kilpailukalenteri valmistuu kokonaisuudessaan kevään aikana. Golfliiton kilpailukalenterissa
julkaistavat kilpailut tulee ilmoittaa liittoon yleensä maaliskuun puoliväliin mennessä.
1.

Arvokilpailut
Arvokilpailuiksi luetaan eri ikäryhmien SM-tason tai vastaavan kilpailut. Lahden Golf pyrkii
arvokilpailujen järjestäjäksi pääsääntöisesti joka toinen vuosi. Tämän tasoiset kilpailut
vievät kentän helposti kolmeksi päiväksi (harjoituspäivä ja kaksi kisapäivää) eikä jäsenistön
kannalta ole järkevää viedä siltä peliaikaa suhteettomasti.
Arvokilpailujen järjestelyistä vastaa Lahden Golfin osalta kilpailutoimikunta.

2.

Avoimet kilpailut
Avoimiksi kilpailuiksi luetaan Golfliiton kalenterissa olevat kilpailut, joihin voi osallistua
sovitun tasoitusrajan puitteissa kaikki pelioikeuden omaavat amatööripelaajat.
Avoimet kilpailut muodostavat Lahden Golfin kilpailukalenterin rungon. Kilpailulla on
yleensä sponsori, jonka nimissä kilpailu pelataan. Sponsorin kustannukset ovat vähintään
palkintopöydän arvo joka on noin 1.500 euroa. Sponsoreita kannustetaan tarjoamaan 9reiän kahvit tai lounaan.
Avoimissa kilpailuissa on yleensä useita sarjoja sekä naisille että miehille. Naisten sarja
järjestetään, mikäli startanneita on vähintään viisi.
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Mikäli kilpailun sponsorin kanssa tehdyssä sopimuksessa ei ole toisin mainittu pelataan
avoin kilpailu lyöntipelinä. Kilpailussa voi olla sisällä erikoiskilpailuja (lähimmäs lippua, pisin
draivi tms).
Avoimissa kilpailuissa on aina startterit ja kilpailun johtaja/tuomari määriteltynä.
Avoimen tasoiset suljetulle kohderyhmälle suunnatut kilpailut ovat asianomaisen
toimikunnan vastuulla (esim. Senioritourit).
Avoimissa kilpailuissa kilpailunjohtajana toimii tuomari, ellei toisin sovita.
Muista avoimien kilpailujen järjestelyistä vastaa kilpailutoimikunta.

Ammattilaisten osallistuminen kilpailuihin
Avoimet kilpailut: Osallistuminen on mahdollista SCR-sarjaan. Ei palkintoa.

Golfauton ja vastaavien käyttäminen Lahden Golfin kilpailuissa on kielletty. Kilpailunjohtaja
voi lääketieteellisin perustein (lääkärintodistus) myöntää poikkeusluvan golfauton käyttöön
kilpailussa Golfautoa saavat käyttää kilpailuvuonna 70 vuotta täyttäneet/täyttävät pelaajat.
Moottorikäyttöisen golfkärryn käyttäminen yksinomaan mailojen kuljettamiseen on sallittu
seuran kilpailuissa.

3.

Sisäiset yksilökilpailut
Yleensä jonkin teeman ympärille järjestetään sisäisiä yksilökilpailuja jotka ovat jo perinteisiä
tapahtumia. Esimerkkeinä Talkookisat, Everybody, Kinkkukisa tms.
Näissä kilpailuissa ei ole erillistä startteria tai valvojaa.

Ammattilaisten osallistuminen kilpailuihin
Sisäiset yksilökilpailut: Osallistuminen on mahdollista. Mahdolliset (tavara) palkinnot
lahjoitetaan junioritoimikunnalle.

Sisäisissä kilpailuissa ei vaadita aktiivista tasoitusta (EGA) voidakseen vastaanottaa
palkinnon.

Golfauton käyttö on sisäisissä kilpailuissa sallittu.
Lahden Golf ry
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Sisäiset joukkuekilpailut
Sisäisillä joukkuekilpailuilla pyritään järjestämään jäsenistölle kilpailullisia tapahtumia,
joissa kilpailemisen kynnys on totuttua selvästi matalampi. Joukkuekilpailuja järjestetään
usein myös jonkin teeman ympärille esimerkiksi Naisten Haku tms.
Tasoitusrajat pyritään järjestämään siten, että mahdollisimman moni tasoituksesta
huolimatta on kelvollinen kilpailemaan joukkueessa.
Näissä kilpailuissa ei ole erillistä startteria tai valvojaa.

Ammattilaisten osallistuminen kilpailuihin
Sisäiset joukkuekilpailut: Osallistuminen on mahdollista. Mahdolliset (tavara) palkinnot
lahjoitetaan junioritoimikunnalle.

5.

Mestaruuskilpailut
1.

Lyöntipeli
Seuran lyöntipelimestaruuskilpailut pelataan pääsääntöisesti yhtenä viikonloppuna,
poislukien miesten B-sarja. Miehet pelaavat kahdessa sarjassa:
- A-sarja, pelataan 36+18 reikää, tarkka tasoitus -12,0, cut 36 pelaajaa + samalla
tuloksella olevat.
- B-sarja, pelataan 18+18 reikää, tarkka tasoitus 12,1 – 24,0, cut 24 pelaajaa +
samalla tuloksella olevat.
-Ammattilaiset osallistuvat A-sarjaan.
Naiset, pelataan 18+18 reikää, ei cuttia.
Seniorit pelaavat LG:n mestaruuskilpailuissa seuraavasti:
N 50, N 60 ja M 75 punainen tee, 18 r
N 60 ja M 65 keltainen, 36 r, (pelipäivät perjantai ja sunnuntai)
M 55 keltainen, 36 r (voidaan pelata myös muuna ajankohtana)
(N50, N60, M65 ja M75 sarjoja vain tarvittaessa = jos on osallistujia, jos ei tarpeeksi
osallistujia, niin sarjat yhdistetään yhteen nuoremman sarjan kanssa).
Juniorit 14 ja 16 v. pelipäivä perjantai. 18 ja 21 v. pelataan yleisen sarjan
yhteydessä.

2.

Reikäpeli
1.
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Miehet: Kaavioon voivat ilmoittautua kaikki halukkaat.
Naiset: Kaavioon voivat ilmoittautua kaikki halukkaat. Vähintään kuusi
osallistujaa, jotta sarja järjestetään
Seniori sarjat: M55, M65, M70 ja N50 kaikki halukkaat mukana kilpailussa.
2. Tasoituksellinen reikäpeli
Miehet: Kaavioon voivat ilmoittautua kaikki halukkaat. Kilpailu pelataan ¾
tasoituksin kesän mittaan.
Naiset: Kaavioon voivat ilmoittautua kaikki halukkaat. Kilpailu pelataan ¾
tasoituksin kesän mittaan. Vähintään kuusi osallistujaa, jotta sarja
järjestetään
Seniori sarjat: M55 ja N50 kaikki halukkaat mukana kilpailussa.
Kaikissa reikäpelisarjoissa kilpailumaksu 10€.

Golfauton ja vastaavien käyttäminen Lahden Golfin lyöntipeli mestaruuskilpailuissa on
kielletty. Moottorikäyttöisen golfkärryn käyttäminen yksinomaan mailojen kuljettamiseen
on sallittu.

Golfauton ja vastaavien käyttäminen Lahden Golfin tasoituksettomassa reikäpeli
mestaruuskilpailuissa on kielletty. Moottorikäyttöisen golfkärryn käyttäminen yksinomaan
mailojen kuljettamiseen on sallittu. Golfautoa saavat käyttää kilpailuvuonna 70 vuotta
täyttäneet/täyttävät pelaajat. Auton käyttö on sallittu myös äkillisten ja tilapäisten
loukkaantumisten tapauksissa sarjan aikana kilpailun johtajan hyväksymän
lääkärintodistuksen perusteella (ensimmäisellä kierroksella kielletty).
Mikäli autoa käytetään, on autoa tarvitsevan tarjottava kilpakumppanilleen mahdollisuus
tulla kyytiin.
Tasoituksellisessa reikäpelissä golfauton käyttö on sallittu. Mikäli autoa käytetään, on autoa
tarvitsevan tarjottava kilpakumppanilleen mahdollisuus tulla kyytiin.

4.

Tiedottaminen
Kilpailuista tiedotetaan ilmoitustaululla ja kotisivulla, joihin laitetaan kilpailukalenteri ennen
kauden alkua sarjoineen ja kilpailumuotoineen.
Lisäksi jokaisesta kilpailusta tiedotetaan erikseen vähintään kaksi viikkoa ennen
kilpailupäivää ilmoitustaululla jossa on myös mahdollisuus ilmoittautua ko. kilpailuun.
Kilpailun tulokset välitetään paikalliseen sanomalehteen (Etelä-Suomen Sanomat).
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Seuranta
Jokaisen kilpailun osalta seurataan osallistujamäärää, kilpailumaksun keskihintaa, miesten
ja naisten lukumäärää ja kokonaistuottoa.

6.

Muut tehtävät
Kilpailutoimikunta vastaa kentän merkinnöistä ennen kauden alkua ja tarkastaa tarvittaessa
kentän ennen jokaista avointa kilpailua mm. korjattavien alueiden merkitsemismielessä.

Lahden Golfin kilpailutoimikunta vastaa kilpailujen johtamisesta. Kunkin kilpailun
toimikunta on etukäteen määritelty ja kullekin avoimelle kilpailulle on nimetty kilpailun
johtaja/tuomari. Startteritoiminnasta vastaavat toimikunnat vuorollaan.
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