
 

 

Säännöt 2012       

28.3.2012/Kytäjä Golf r.y. – kilpailutoimikunta 

 

Kytäjä Club Tour (“KCT”) 
 

 

1. Kytäjä Club Tour 
 
Kytäjä Club Tour on koko Kytäjän golfkauden kestävä henkilökohtainen kilpailusarja, 

joka on avoin kaikille Kytäjä Golf ry:n (”Seura”) jäsenille. 

 

2. KCT -sarjaan kuuluvat osakilpailut 
 
Sarjan osakilpailuja ovat lähtökohtaisesti kaikki avoimet ja seuran sisäiset Kytäjällä 

järjestettävät henkilökohtaiset, pari- ja joukkuekilpailut – pelattiinpa ne lyöntipeli-, 

pistebogey- ja reikäpelimuodossa – joihin kaikilla Seuran jäsenillä on 

ilmoittautumisoikeus.  
 
Kilpailut voivat olla tasoituksellisia kilpailuja (hcp), ilman tasoituksia pelattavia 

kilpailuja (scratch) tai niiden yhdistelmiä.  
 
Poikkeuksena edellä sanottuun pääsääntöön, myös pelkästään naisille, senioreille tai 

junioreille Kytäjällä järjestettävät kilpailut voivat ovat KCT:n osakilpailuja edellyttäen, 

että kaikilla Seuran nais-, seniori- ja/tai juniorijäsenillä on oikeus niihin ilmoittautua. 
 
Kunkin kauden KCT -kilpailusarja käsittää Kytäjä Golf ry:n kilpailutoimikunnan ennen 

kauden alkua vahvistaman määrän osakilpailuja.  
 

Kunkin pelikauden Kytäjä Club Tourin osakilpailut on lueteltu vuosittain päivitettävässä 

Liitteessä 1. 
 
Kaikissa KCT -kilpailusarjaan kuuluvissa osakilpailuissa jaetaan KCT -pisteitä. Seuran 

kilpailutoimikunta pitää yllä Order of Merit -arvolistaa pisteitä keränneistä pelaajista.  
 
Kilpailut on jaettu eri kategorioihin siten, että niissä tarjolla olevat KCT -pisteet 

vaihtelevat Liitteessä 2 tarkemmin selostettavalla tavalla. 

 

3. KCT -kilpailusarjaan osallistuminen 
 
Lähtökohtaisesti KCT -kilpailusarjaan otetaan mukaan kaikki Seuran jäsenet, jotka 

osallistuvat yhteenkin KCT:n osakilpailuun ja sijoittuvat niin hyvin, että heille kertyisi  

KCT -pisteitä, toisin sanoen erillistä ilmoittautumista KCT -kilpailusarjaan ei tarvita.  
 
Seuran jäsen voi kuitenkin halutessaan ilmoittaa ennen kauden alkua tai milloin tahansa 

kauden aikana, ettei halua osallistua kilpailusarjaan (ns. opt-out), jolloin hänen nimensä 

poistetaan seuran toimesta ylläpidettävältä ja Seuran ja/tai Seuran kilpailutoiminnan 

internet -sivuilla julkistettavalta Order of Merit -listalta. Mikäli tällaisella henkilöllä on jo 

KCT -pisteitä, ei näitä pisteitä jaeta uudelleen, vaan ne mitätöityvät lopullisesti.  
 
Tarkemmat säännöt KCT -pisteiden jakautumisesta on esitetty Liitteessä 2.  

 

4. Order of Merit -pisteiden kerryttäminen 
 
Kukin kilpailija voi kerätä KCT -pisteitä niin monesta KCT -osakilpailusta kuin haluaa.  

Pari- ja muissa joukkuekilpailuista kertyvät henkilökohtaiset KCT -pisteet saadaan 

jakamalla joukkueen saama pistemäärä joukkueen jäsenten lukumäärällä (ks. Liite 2, 

kohta 2. (iii) Pari- ja joukkuekilpailut).  
 



 

 

Lopullisiin KCT -pisteisiin ennen kilpailusarjan päättävää finaalia lasketaan kultakin 

osallistujalta enintään viidentoista (15) parhaan osakilpailun pisteet siten, että 

kuukausikilpailujen osakilpailuista kerättyjä KCT -pisteitä lopulliseen Order of Merit’iin 

lasketaan enintään viidestä (5) osakilpailusta sekä lisäksi erikseen kuukausikilpailun 

lopullisen kunniataulukon mukaan kymmenelle parhaalle jaettavat pisteet. 

 

5. Kilpailuihin osallistuminen 
 
Kukin KCT -sarjaan osallistuva pelaaja on itse vastuussa osakilpailuihin 

ilmoittautumisesta kutakin kilpailua koskevien omien määräysten mukaisesti.  
 
KCT -kilpailusarjaan kuuluvien osakilpailujen, erityisesti avoimien kilpailujen, 

kilpailukohtaisissa säännöissä saattaa olla määritelty kilpailijamääriä ja/tai mahdollisia 

tasoitusrajoja, jotka voivat rajoittaa Seuran jäsenten vapaata osallistumista 

osakilpailuihin. Tällaiset kilpailukohtaiset rajoitukset eivät vaikuta kilpailun KCT -

statukseen. 
 
Seuran jäsenen oikeus osallistua KCT -sarjan osakilpailuun määräytyy yksinomaan ko. 

kilpailun ilmoittautumista ja osallistumisoikeutta koskevien määräysten ja/tai rajoitusten 

perusteella. Pelaaja ei voi vaatia pääsyä mukaan osakilpailuun sillä perusteella, että hän 

pelaa KCT -kilpailusarjaa. 
 
KCT -kilpailusarjan päättävään finaaliin (”Kytäjä Club Tour Championship”, lyhyesti 

”Tour Championship”) kutsutaan lopullisen Order of Merit’in mukaisessa 

paremmuusjärjestyksessä 30 osakilpailuissa eniten KCT -pisteitä kerännyttä pelaajaa.  

 

6. Finaalin lähtöpisteet ja pistelasku finaalissa 
 
KCT -kilpailusarjan paremmuusjärjestys määräytyy finaalin lähtöpisteiden ja finaalissa 

saatujen pisteiden summan perusteella. 
 
Finaaliin selviytyy Order of Merit -listalta kolmekymmentä eniten KCT -pistettä 

kerännyttä pelaajaa noudattaen periaatetta ”parhaat 30 ja tasapisteissä olevat”.  
 
Ennen Tour Championship’ia sinne kutsuttujen kilpailijoiden lopulliset KCT -pisteet 

”nollataan” ja muunnetaan pelaajan Order of Merit -sijoituksen perusteella Liitteessä 3 

olevan taulukon mukaisesti finaalin lähtöpisteiksi. KCT -pisteillä ei tämän jälkeen ole 

merkitystä alla kohdassa 10. (Palkinnot) kuvattua poikkeusta lukuun ottamatta. 
 
Mikäli joku finaaliin selvinneistä kilpailijoista peruuttaa osanottonsa finaaliin tai ei siihen 

voi jostain syystä osallistua, hänen tilalleen ei nimetä korvaavaa pelaajaa eikä 

lähtöpisteitä lasketa edellä selostetusta poikkeavalla tavalla, vaikka kilpailija ilmoittaisi 

esteestään jo ennen, kuin finaalin lähtöpisteet on määritetty. 
 
Tasapistein finaaliin päässeiden lähtöpisteet määräytyvät Liitteessä 3 tarkemmin 

selostetulla tavalla. 
 
Tour Championship’ssa pisteitä jaetaan siten, että kaikilla finaaliin päässeillä 

kilpailijoilla on ainakin matemaattinen mahdollisuus voittaa Kytäjä Club Tour Champion  

-titteli kuitenkin siten, että lopullisen Order of Merit’in viidellä parhaalla pelaajalla on 

kohtalo ns. ”omissa käsissään”, eli jos kuka tahansa heistä viidestä voittaa finaalin, 

voittaa myös tittelin. Finaalin pistejako on esitetty Liitteessä 4. 
 
Mikäli finaalin jälkeen kaksi kilpailijaa on tasapisteissä, keskinäisen paremmuuden 

ratkaisee parempi sijoitus Tour Championship -finaalissa.  

 

 

 



 

 

7. Kytäjä Club Tour Championship (“Tour Championship”) 
 
KCT:n päättävä Tour Championship pelataan kullakin pelikaudella syyskuun loppuun 

mennessä (ks. Liite 1) Kytäjän SE -kentällä. Pelimuotona on tasoituksellinen lyöntipeli 

(slope -tasoitukset) ja se pelataan sinisiltä (59) tiiauspaikoilta.  
 
Finaaliin selvinneet naiset ja juniorit saavat kuitenkin niin halutessaan pelata myös 

punaisilta (48) tai keltaisilta (55) tiiauspaikoilta ja seniorit keltaisilta (55) tiiauspaikoilta, 

jolloin heidän kilpailussa käytettävä slope -tasoituksensa määräytyy valitun tiiauspaikan 

mukaan. 

  

8. Kilpailutoimikunta ja sen tehtävät 
 
Seuran kilpailutoimikunta nimeää KCT -kilpailusarjaan vuosittain kolmijäsenisen KCT  

-kilpailutoimikunnan ja yhden heistä sarjan kilpailunjohtajaksi. Toimikunta päättää 

keskinäisestä työnjaostaan itse.  
 
KCT -kilpailutoimikunnan jäsenet voivat itsekin osallistua kilpailusarjaan, mutta kukin 

toimikunnan jäsen on esteellinen käsittelemään asiaa, joka välittömästi liittyy häneen 

itseensä. 
 
Kunkin KCT -sarjaan kuuluvan osakilpailun johtaja tai tuomari, mikäli osakilpailuun on 

nimetty sellainen, ratkaisee osakilpailuun suoraan liittyvät asiat osakilpailujen sääntöjen 

mukaisesti, eikä KCT:n kilpailutoimikunnalla ole oikeutta puuttua osakilpailuja 

koskevaan päätöksentekoon. 
 
KCT:n kilpailutoimikunta ratkaisee kaikki puhtaasti kilpailusarjaan liittyvät sääntö- yms. 

tulkintakysymykset ja erimielisyydet. 

 

9. Osakilpailuissa noudatettavat säännöt 
 
Osakilpailuissa noudatetaan kunkin osakilpailun omia sääntöjä ja Kytäjän 

paikallissääntöjä. 

 

10. Palkinnot 
 
KCT -kilpailusarjassa palkitaan tavarapalkinnoin (tai lahjakortein) viisi (5) parasta 

pelaajaa.  
 
Lisäksi palkitaan erikseen paras naispelaaja, paras senioripelaaja ja paras junioripelaaja, 

elleivät he ole jo tulleet palkituiksi viiden parhaan pelaajan joukossa.  
 
Jos finaaliin ei ole selviytynyt yhtään nais-, seniori- tai junioripelaajaa, palkitaan paras 

nais-, seniori- tai junioripelaaja Order of Merit -sijoitusten perusteella.  
 
Palkinnot jaetaan Seuran kauden päättäjäistilaisuudessa. 

 

11. Kiertopalkinto 
 
Kytäjä Club Tour -kilpailusarjan voittaja, Kytäjä Club Tour Champion, saa määräajaksi 

haltuunsa ikuisesti kiertävän kiertopalkinnon, Kytäjä Club Tour -pokaalin.  
 
Kiertopalkinto jaetaan Seuran kauden päättäjäistilaisuudessa.  
 
Kiertopalkinnon voittajan nimi kaiverretaan palkintoon Seuran toimesta ja hän saa pitää 

pokaalin hallussaan seuraavan kauden avajaiskilpailuun saakka. 

  



 

 

     

                                                         LIITE 1 

 

Kytäjä Club Tuor – Kauden 2012 osakilpailut ja niiden kategoriat 
 

 

Toukokuu 
 
12.5. (la) Avajaiskisa, SE (Kat. I) 
 
Kuukausikilpailun 1. osakilpailu, SE (Kat. I)  

 

 

Kesäkuu 
 
Kuukausikilpailun 2. ja 3. osakilpailu, SE + NW (Kat. I) 
 
Seuran reikäpelimestaruuskilpailu, scr (Kat. I)  
 
Tasoituksellinen reikäpeli, M, N (Kat. I)  
 
Nelipallo-Cup, hcp (Kat. I) 
 
Reikäpeli-Cup, hcp (Kat. I) 
 
9.6. (la) Game Book Open, avoin kilpailu, NW (Kat. I (a)) 

 

10.6. (su) Euronics Hyvinkää Open, avoin kilpailu, NW (Kat. I (a)) 
 
 

 

Heinäkuu 
 
Kuukausikilpailun 4. ja 5. osakilpailu, SE + NW (Kat. I) 
 
1.7. (su) Antin Scratch, avoin kilpailu, SE (Kat. I (a)) 
 
7.7. (la) Sven Tumba Open, avoin kilpailu, NW (Kat. I (a)) 
 
21.7. (la) Golfpiste.com Open, avoin kilpailu, NW (Kat. I (a)) 

 

 

Elokuu 
 
Kuukausikilpailun 6. ja 7. osakilpailu, SE + NW (Kat. I), sekä  

Kuukausikilpailun lopputilanne (Kat. I) 
 
11.8. (la) Talentum Open, avoin kilpailu, NW (Kat. I (a)) 
 
25. - 26.8. (la - su) Seuran mestaruuskilpailut, scr, SE & NW, M/N/S/V (Kat. II)  

 

 

Syyskuu 
 
2.9. (su) Golf Digest Golfkesä Open, avoin kilpailu, NW (Kat. I (a)) 
 
15.9. (la) Kytäjä Trophy, avoin kilpailu, NW (Kat. I) 
 
22.9. (la) Tour Championship, FINAALI, SE   



 

 

                                    LIITE 2 

 

Kytäjä Club Tour – Osakilpailujen pistejako 
 

1. Pistetaulukko 

Kussakin KCT:n osakilpailussa KCT -pisteitä jaetaan kymmenelle (10) parhaalle pelaajalle. 

Eri osakilpailuista saa pisteitä oheisen taulukon mukaan: 

 

Sija 

 
Seuran mestaruus- 
kilpailut (lp, scr), 

(kategoria II)  

Muut 
osakilpailut 
(kategoria I) 

Usean sarjan 
avoimet 
kilpailut 

(kategoria I (a))1 

Avointen 
kilpailujen 

voittobonus2  
  

 
   

   

 
   

   1. 150 100 100÷n 20 
  2. 105 70 70÷n 

   3. 75 50 50÷n 
   4. 60 40 40÷n 
   5. 52,5 35 35÷n 
   6. 45 30 30÷n 
   7. 37,5 25 25÷n 
   8. 30 20 20÷n 
   9. 22,5 15 15÷n 
   10. 15 10 10÷n 
    

2. Tarkennukset ja poikkeukset 

 

(i) Vähäinen osallistujamäärä 

 

Mikäli KCT -sarjan johonkin osakilpailuun tai osakilpailun sarjaan osallistuu alle 

viisitoista (15) kilpailijaa, ko. osakilpailusta tai sarjasta jaossa olevien pisteiden 

määrä puolitetaan (ml. voittobonus). Mikäli osallistujia on vähemmän kuin viisi (5), 

osakilpailu menettää KCT -statuksensa, eikä pisteitä jaeta lainkaan. 
 
Avoimissa kilpailuissa osallistujien määrällä tarkoitetaan kaikkia osallistujia, ei siis 

pelkästään KCT -pelaajia. 

 

(ii) Kilpailutapahtumassa useita sarjoja 

 

Mikäli jossakin seuran sisäisessä KCT -osakilpailussa pelataan useita eri sarjoja, 

joihin osallistuminen on toisensa poissulkevaa (esim. seuran mestaruuskilpailujen 

                                                           
1 Sarakkeessa jakajalla ”n” tarkoitetaan avoimessa kilpailussa pelattavien erillisten ”pääsarjojen" lukumäärää, ks. kohta 2. (ii) (b). 
 
2 Ks. kohdat 2. (ii) (a) ja (b). 



 

 

erilliset sarjat M/N/S/J, samoin kuin tasoituksellinen reikäpeli M/N), kustakin sarjasta 

jaetaan erikseen täydet KCT -pisteet. 
 
Mikäli KCT -sarjaan kuuluvissa avoimissa kilpailutapahtumissa on useita sarjoja, 

KCT -pisteet määräytyvät seuraavalla tavalla: 
 
(a) Jos avoimessa kilpailussa on yksi selkeä pääsarja, johon kaikki kilpailuun 

ilmoittautuneet osallistuvat (esimerkiksi Kytäjä Trophy), kilpailun pääsarja on 

samalla KCT -sarjan osakilpailu, jossa on jaossa yllä kohdan 1. taulukon mukaiset 

pisteet sijoituksen mukaan (kategoria I). KCT -pisteiden saaminen edellyttää siis 

sijoittumista kymmenen parhaan osallistujan joukkoon, mukaan lukien kilpailuun 

osallistuneet vieraspelaajat (eli mikäli vieraspelaajat miehittävät kaikki 

kymmenen kärkisijaa, kukaan KCT -sarjaan osallistuva kytäjäläinen ei saa KCT  

-pisteitä). 
 

Jos tällaisessa kilpailussa on pääsarjan lisäksi yksi tai useampia oheissarjoja,   
 

Esimerkki: Kytäjä Trophy -kilpailussa pelataan pääsarjan lisäksi myös erilaisia 

oheissarjoja erilaisin ennalta määrätyin tasoitusryhmittelyin ja erillinen scratch -sarja 

(side-events).  
 
tällaisen oheissarjan mahdolliset KCT -sarjaa pelaavat voittajat palkitaan 

kahdellakymmenellä (20) KCT -pisteellä (voittobonus), paitsi jos tällainen pelaaja 

voittaa myös pääsarjan, jolloin erillistä voittobonusta ei anneta. Oheissarjoissa ei 

pisteitä siis saa muista sijoista kuin voitosta. 
 

Huom! Erilaiset vapaamuotoisemmat ja useimmiten reikäkohtaiset täytekilpailut, kuten 

”lähimmäksi lippua” tai ”pisin draivi” jne. eivät ole edellä tarkoitettuja oheissarjoja, 

eikä niiden voitoista siten jaeta KCT -pisteitä.   

 

(b) Jos avoimessa kilpailussa on useita rinnakkaisia ”pääsarjoja”, joihin osallistuminen on 

toisensa poissulkevaa,   
 

Esimerkkejä: (i) eri sarjat miehille ja naisille; (ii) eri sarjat ennalta määrätyin 

tasoitusryhmin erilaisen tasoituksen omaaville pelaajille siten, että ylemmän tasoituksen 

omaava pelaaja ei voi sijoittua alemmilla tasoituksilla pelaavien sarjassa vaikka hänen 

nettotuloksensa siihen ehkä oikeuttaisikin – tai päinvastoin; (iii) scratch -kilpailuissa – 

kuten Antin Scratch – eri sarjat ennalta määrätyin tasoitusryhmittäin.  
 
kukin tällainen erillinen sarja on oma KCT -sarjan osakilpailunsa ja pisteet määräytyvät 

yllä olevan pistetaulukon sarakkeen ”Usean sarjan avoimet kilpailut” mukaisesti käyttäen 

jakajana ”n” kulloisenkin kilpailutapahtuman kilpailukutsussa mainittujen sarjojen 

lukumäärää. Mikäli joku KCT -sarjaan osallistuva pelaaja voittaa oman sarjansa 

tällaisessa avoimessa kilpailussa, häntä hyvitetään lisäksi 20:lla KCT -pisteellä 

(voittobonus).  
 

Esimerkki: Antin Scratch’issä pelataan kolme sarjaa, hcp-ryhmät 0-6,9, 7-11,9 ja 12-18 

ja pelaaja voi osallistua vain yhteen sarjaan. Tällöin jakajana ”n” käytetään lukua 3, eli 

voitosta saa 100÷3=33,33 pistettä (pisteet pyöristetään kahden desimaalin tarkkuudella), 

edellyttäen että voittaja on KCT -sarjaan osallistuva pelaaja. Lisäksi tässä kohdassa 

tarkoitetuissa kilpailuissa oman sarjan voitosta hyvitetään vielä kahdellakymmenellä 

(20) bonuspisteellä, eli KCT -sarjaan osallistuvan pelaajan voittaessa oman sarjansa, 

hän saa kaikkiaan 53,33 KCT -pistettä.   
 

 



 

 

KCT -sarjan kilpailutoimikunta pyrkii hyvissä ajoin etukäteen tiedottamaan tässä 

kohdassa (ii) tarkoitetuissa kilpailuissa kulloinkin tarjolla olevista KCT -pisteistä, kun 

se on saanut tiedon järjestettävän avoimen kilpailun pelimuodosta, sarjoista ja muista 

asiaan mahdollisesti vaikuttavista seikoista.  

 

(iii) Pari- ja joukkuekilpailut 

 

Pari- ja joukkuekilpailuista kertyvät henkilökohtaiset KCT -pisteet saadaan jakamalla 

joukkueen saama pistemäärä joukkueen jäsenten lukumäärällä. 
 

Esimerkki: Neljän (4) hengen seuran sisäisen scramble -kilpailun voitosta saa 

kategorian (kategorai I) perusteella 100 pistettä. Kukin voittoisan joukkueen jäsen saa 

tällöin 25 OoM -pistettä, toiseksi sijoittuneen joukkueen jäsen 17,5 pistettä jne. – näin 

siitä riippumatta kuinka monta pelaajaa joukkueessa tosiasiallisesti pelasi esimerkiksi 

poisjääntien takia. Vastaavasti parikilpailussa tarjolla olevat pisteet jaetaan kahdella, eli 

voittajaparin kumpikin pelaaja saa 50 pistettä jne. 

 

(iv) Tasatilanteiden ratkaisu KCT -sarjan osakilpailuissa       

Osakilpailuissa pelaajien väliset tasatilanteet ratkaistaan kunkin osakilpailun omien 

sääntöjen mukaisesti.  



 

 

                                LIITE 3 

     

 

Kytäjä Club Tour – Pistemuuntotaulukko finaaliin 
 
Ennen KCT -sarjan päättävää finaalia, Tour Championship’iä, sarjan osakilpailuista kerätyt KCT  

-pisteet ”nollataan” ja 30 Order of Merit -listalla parhaiten sijoittunutta (ja viimeisen finaalipaikkaan 

oikeutetun kanssa tasapisteissä olevaa) pelaajaa saa seuraavan taulukon mukaiset lähtöpisteet 

finaaliin: 
 
 

Kytäjä Club Tour – Lähtöpisteet Tour Championship’iin 

OoM  
-sijoitus 
kauden  
lopussa 

 
Lähtö- 
pisteet 
finaaliin 

 

OoM  
-sijoitus 
kauden 
lopussa 

Lähtö- 
pisteet 
finaaliin 

OoM 
-sijoitus 
kauden  
lopussa 

Lähtö- 
pisteet 
finaaliin 

1 250 11 48 21 30 

2 225 12 46 22 29 

3 200 13 44 23 28 

4 180 14 42 24 27 

5 160 15 40 25 26 

6 140 16 38 26 25 

7 120 17 36 27 24 

8 100 18 34 28 23 

9 80 19 32 29 22 

10 60 20 31 30 21 
  

 

Tasapisteissä viimeisen osakilpailun jälkeen olevien pelaajien lähtöpisteet määräytyvät siten, että 

tasapistein tietyllä sijalla olevien pelaajien pisteet lasketaan yhteen ja jaetaan tasapisteissä 

olevien pelaajien lukumäärällä Esimerkin 1 osoittamalla tavalla.  
 

Esimerkki 1: Lopullisella Order of Merit -listalla 15. sijalla on kaksi pelaajaa. Tällöin taulukosta katsotaan 

sijojen 15. ja 16. pisteet (40 + 38), ne lasketaan yhteen (78) ja jaetaan kahdella, eli kummankin 

lähtöpisteiksi tulee 39.  

 

 

Jos viimeiseen finaalipaikkaan oikeuttavan pistemäärän omaavia pelaajia on useita, heidän 

lähtöpisteensä määräytyvät Esimerkissä 2 kuvatulla tavalla. 
 

Esimerkki 2: Lopullisella Order of Merit  -listalla 27. sijalla on kuusi pelaajaa, jotka sääntöjen mukaan 

pääsevät kaikki finaaliin. Tällöin taulukosta katsotaan sijojen 27 - 30 pisteet (24 + 23 + 22 + 21), ne 

lasketaan yhteen (90) ja jaetaan neljällä (eikä kuudella), eli kaikki kuusi pelaajaa saa 22,5 lähtöpistettä. 

Tällä laskutavalla varmistetaan se, että kaikilla finaaliin selvinneillä on matemaattinen mahdollisuus voittaa 

Kytäjä Club Tour Champion -titteli. 
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Kytäjä Club Tour – Finaalin pistejako 
 

 

Tour Championship’issa pelaajat saavat pisteitä seuraavan taulukon mukaan: 

 

Tour Championship - pistejako 

Sija 
 

Pisteet 
 

Sija 
 

Pisteet 
 

Sija 
 

Pisteet 
 

1 250 11 35 21 25 

2 150 12 32 22 24,5 

3 100 13 30 23 24 

4 75 14 28,5 24 23,5 

5 55 15 28 25 23 

6 50 16 27,5 26 22,5 

7 45 17 27 27 22 

8 42 18 26,5 28 21,5 

9 40 19 26 29 21 

10 37 20 25,5 30 20,5 
 

 

 

Huom! Tour Championship’issa pelaajien sijoitukset tasatilanteessa ratkaistaan Suomen Golfliiton 

kilpailu- ja pelikäsikirjassa (s. 60) tarkemmin selostetulla matemaattisella menetelmällä 

tasoituskilpailuja varten (viimeiset 9 reikää netto, viimeiset 6 reikää netto, viimeiset 3 reikää netto, 

viimeinen reikä netto, arvonta).  

 

Mikäli finaaliin on selvinnyt enemmän kuin 30 pelaajaa, huonommaksi kuin 30:nneksi finaalissa 

sijoittuva pelaaja ei saa finaalista pisteitä lainkaan ja hänen loppusijoituksensa määräytyy 

yksinomaan lähtöpisteiden perusteella. 

 

Finaalin jälkeen lähtöpisteet ja finaalista saadut pisteet lasketaan yhteen ja lopulliset Kytäjä Club 

Tour -sijoitukset määräytyvät yhteenlaskettujen pisteiden perusteella. Pistetilanteen ollessa tasan 

kahden tai useamman pelaajan kesken, lopullisen sijoituksen ratkaisee pelaajien keskinäinen 

paremmuusjärjestys finaalissa.   


