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SGL TROPHY 2013 – Golfaa Naiselle Ammatti 

 

KYTÄJÄN OSAKILPAILU SE-KENTÄLLÄ SUNNUNTAINA 9.6. KLO 12 ALKAEN (brunssi klo 11) 

 

PELIMUOTO 

Pelimuoto on 18 reiän greensome (lyöntipeli). Kilpailussa huomioitava suurin tasoitus on 36. Parikilpailun 

tasoitus muodostuu seuraavasti: pienemmästä tasoituksesta huomioidaan 60 % ja suuremmasta 40 %. 

Miehet pelaavat 55 tiiltä ja naiset 49 tiiltä. Kilpailu pelataan South East kentällä. Lähdöt klo 12:00 alkaen. 

 

Tasatulosten välillä voittaa se joukkue, jolla on pienempi kilpailutasoitus. Sen jälkeen ratkaisee paras 

viimeisen yhdeksän reiän tulos, sitten kuuden jne. Golfliitto palkitsee jokaisen osakilpailun kolme parasta 

paria. 

 

SGL Trophyn alkukilpailut ovat seurojen järjestämiä parikilpailuja (greensome/lyöntipeli), joista voittajaparit 

(*) pääsevät tiistaina 6.8.2013 Hill Side Golf Clubilla Vihdissä järjestettävään välierään. Loppukilpailu 

pelataan kolmen parhaan joukkueen kesken Golflehden lukijamatkan yhteydessä Italiassa 17.-22.9.2013. 

 

* Alkukilpailuista semifinaaliin pääsee 1 tai 2 joukkuetta osallistujamäärän mukaan, 10 - 30 joukkuetta, 1 

joukkue semifinaaliin, 31 joukkuetta tai enemmän, 2 joukkuetta semifinaaliin 

 

KILPAILUMÄÄRÄYKSET 

Kilpailu on avoin kaikille Golfliiton jäsenseurojen amatöörijäsenille. Minimimäärä 10 joukkuetta/seura. 

Joukkue muodostuu kahdesta pelaajasta ja koko kilpailu on pelattava saman parin kanssa. Kilpailussa 

noudatetaan Golfliiton kilpailumääräyksiä ja golfin sääntöjä. Pelaajilla tulee olla voimassa oleva EGA-

tasoitus. 

 

ILMOITTAUTUMINEN 

Ilmoittautumiset caddiemasterille (puh. 019 456 5700, tai sähköpostilla caddiemaster@kytajagolf.fi)  

 

KILPAILUMAKSU 

Osallistumismaksu on 50 euroa/joukkue. Maksu tilitetään kolmeen osaan Naisten Pankin –

hyväntekeväisyysorganisaation, Golfliiton ja järjestävän seuran kesken. Kilpailumaksu sisältää 

sunnuntaibrunssin ja kuohuviinin kahdelle hengelle. Brunssi on tarjolla klo 11 alkaen kilpailuinfoon saakka. 

 

Brunssi sisältää: 

Lasillinen kuohuviiniä 

Cocktail karjalanpiirakoita, munavoita ja fitness- sämpylää  

Lihaleikkelettä, juustoa, kurkkua ja tomaattia 

Tuorehedelmäsalaatti ja luonnonjogurttia, mysliä, miniviinereitä 

Kahvi / tee, Erilaisia tuoremehuja 

 

Suomen Golfliitto ja Naisten Pankki kutsuvat kaikki jäsenseurat ja niiden pelaajat mukaan kesän 

hyväntekeväisyystapahtumaan! 
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SGL Trophy järjestetään yhdessä Naisten Pankin kanssa teemalla "Golfaa naiselle ammatti".  Viime vuonna 

alkukilpailuissa oli mukana 2000 golfaria. Kesän 2013 tapahtumiin odotetaan 50% lisää osallistujia, jolloin 

alkukilpailuissa 3000 pelaajaa golfaa naiselle ammattia. Kilpailumaksut ohjataan seurojen ja Golfliiton kautta Kirkon 

ulkomaanavun hallinnoiman Naisten Pankin ulkomaankohteisiin. 


