
Kilpailutoimikunta – katse kohti kautta 2013 
 

Kaudella 2013 jatkamme eteenpäin siitä hyvästä tilanteesta, mihin pääsimme viime vuonna, jolloin 

seuran kilpailujen määrä kasvoi sekä niiden järjestelyt ja niistä tiedottaminen kehittyivät parempaan 

suuntaan. 

Kaudella 2013 kilpailukalenteriin on tiedossa muutama pieni muutos ja on päätetty, että 

kilpailutoimikunta kiinnittää jatkossa enemmän huomiota myös sääntöihin ja tasoituksiin liittyviin 

asioihin. 

Muutokset kilpailukalenteriin 

Kilpailukalenteri ja seuran tapahtumat säilyvät lähes ennallaan verrattuna kauteen 2012. Seuraavat 

pienet muutokset kuitenkin tehdään. 

Kilpailukalenteriin lisätään yksi uusi reikäpelimuotoinen kilpailu: Senioreiden tasoituksellinen 

reikäpeli. Tämä kilpailu on avoin kaikille seuran seniorijäsenille, miehille ja naisille, ja se pelataan 

kauden kuluessa samalla tavalla kuin muutkin seuran reikäpelikilpailut. 

Kytäjä Club Tour, joka pelattiin viime vuonna ensimmäistä kertaa, ei enää kaudella 2013 sisällä 

avoimia kilpailuja (poikkeuksena Kytäjä Trophy). Avoimien kilpailujen sisällyttäminen KCT 

pistelaskuun viime vuonna aiheutti paljon kysymyksiä sekä pelaajille että järjestäjille. Lisäksi 

avoimista kilpailuista saaduilla pisteillä ei ollut ratkaisevan suurta merkitystä kilpailun tuloksiin. KCT 

keskittyy jatkossa siis seuran kilpailuihin. 

 

Sääntöasiat 
 

Säännöillä on golfin pelaamisessa hyvin suuri merkitys. Säännöt takaavat sen, että eri seuroista, 

maista ja maanosista tulevat pelaajat voivat pelata yhdessä ja nauttia pelaamisesta samalla tavalla. 

Monet meistä tunnustavat, että eivät tunne sääntöjä aivan niin hyvin kuin toivoisivat ja tietävät, että 

silloin tällöin tämä johtaa epävarmuuteen miten jatkaa peliä, sekä kilpailuissa että 

harjoituskierroksilla. 

Kilpailutoimikunta haluaa pyrkiä lisäämään sääntöjen tuntemusta Kytäjällä. Tämän vuoksi olemme 

sopineet, että Esko Penttinen (kilpailutoimikunnan uusi jäsen) ottaa kilpailutoimikunnassa 

vastuulleen sääntöihin liittyvät asiat. 

Esko on jo järjestänyt ensimmäisen “sääntöillan” Kytäjälle. Sääntöilta pidetään illalla 2.6. klubitalolla. 

Illan isäntänä toimii Arto Teittinen, yksi Suomen Golfliiton kokeneimmista sääntöjen asiantuntijoista. 

Arto tulee käsittelemään sellaisia sääntöjä, joihin tyypillisesti törmää kentillämme pelatessa. Jäsenet 

ovat lämpimästi tervetulleita tähän tilaisuuteen ja voivat myös lähettää sääntöihin liittyviä 

kysymyksiään etukäteen. 

Muista sääntöihin liittyvistä asioista ja tapahtumista tiedotetaan myöhemmin. 



 

Tasoitusasiat 
Tasoitusjärjestelmä on myös kaikkia Kytäjällä pelaavia koskeva asia. 

Kaikkien Suomen golfinpelaajien tasoitukset määräytyvät Euroopan golfliiton (European Golf 

Association) tasoitusjärjestelmän mukaisesti. Tämä järjestelmä on kuvattu yksityiskohtaisesti 

satasivuisessa dokumentissa, joka päivitetään 2-3 vuoden välein. Järjestelmä edellyttää, että 

jokaisella golf-seuralla on oltava tasoitustoimikunta, joka vastaa siitä, että tasoitukset käsitellään  

asianmukaisesti ja joka myös tarvittaessa tekee tasoituksiin liittyviä yksittäisiä päätöksiä. 

Kytäjällä on päätetty, että kilpailutoimikunta huolehtii myös tasoitustoimikunnan tehtävistä. Jos 

sinulla on kysymyksiä koskien tasoituksiin liittyvistä asioista, voit siis ottaa yhteyttä 

kilpailutoimikuntaan. 

Kilpailutoimikunta – Ketä he ovat ja miten heihin saa yhteyden? 

Name Role Email 

Andy Fowlie Puheenjohtaja andyfowlie@live.co.uk 

Niko Helin Kilpapelaajien edustaja niko.helin@innotiimi.com 

Esko Penttinen Sääntöasiat esko.penttinen@aalto.fi 

Henrietta Heikkilä Naisten edustaja henrietta_heikkila@hotmail.com  

Olavi Pohjola Seniorien edustaja olavi.pohjola@pp.inet.fi 

 

Kilpailutoimikuntaan saa yhteyden myös lähettämällä sähköpostia osoitteeseen  

kilpailutoimikunta@kytajagolf.fi 

Kaikki Kytäjän seuran kilpailutoimintaa koskevat tiedot, myös menneiden kilpailujen tulokset ja 

kaikkien kilpailujen säännöt, löytyvät Kytäjän kilpailut –sivustolta  http://kytajakilpailut.weebly.com/ 
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