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Toimikunta:

Jorma Ketola, Pj
Kari Sarlin, (UAS, M seurajoukkue SM )
Päivi Elo (Naiset, N seurajoukkue SM) 
Pekka Seppänen (Tilastointi)
Sören Isaksson (Ryder Cup)
Juhani Kiiskinen (Tmk:n ”ulkopuolinen” asiantuntija) 
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RuG Sennut kausi 2022
Sennuranking

• Viikkokilpailut 16 kpl

• Muut ottelut
• 3-ottelu Rug-HG-EKE
• Ryder Cup
• UAS

Seuraottelut
• Vihti 

• Vuosaari

• Gumböle

• Meri-TeijoReikäpelimestaruus Seurajoukkue -SM 

Talkoot, kilpailujen toimitsijat ja fore caddiet yms.
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Pidä hauskaa ja nauti harrastuksestasi. 

Kun kilpailet, sitten mielihyvästä ja/tai
vakavissasi niin huomioi silloin muutkin

pelikumppanisi ja noudata 
sääntöjä kilpailuissa  



Kilpailukalenteri
•Kalenteri on nähtävissä nettisivuilla
• https://ruukkigolf.fi/wp-content/uploads/sites/58/2021/04/Seniorikalenteri-2021-v.-260421.pdf
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Sennuranking
• Sennuranking perustuu ainoastaan viikkokilpailujen mukaisiin tuloksiin

• Sennuranking pelataan 1-kertaisilla tuloksilla. 

• Ranking-tulokseen huomioidaan kilpailijan 10 parasta pistepottia. Tasatuloksissa 
ratkaisee alhaisempi todellinen tasoitus.

• Kauden päättyessä tasatilanteessa rankingissa huomioidaan viimeisen kilpailupäivän 
tasoitus (14.09.2022), sitten voitot ja lopuksi arpa

• Palkintojen jaossa käytetään sarjojen osallistujamäärien suhteutusta 
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Viikkokilpailut ja sarjat
• N50-69 Tee 48, N70+ Tee 48
• M50-59 Tee 57, M60-69 Tee 53, M70-79 Tee 48, M80+ Tee 48
• Kaikki pelaa ikäryhmän mukaiselta paikalta, kuten yllä on esitetty
• Viikkokilpailut pelataan klo 10:00 alkaen, paitsi heinäkuussa klo 9:00 alkaen. 

Työssä kävijöille tai pakottavasta syystä estyneille on yksi ”early bird” aika klo 08:00
ja iltavuoroon klo 16:30 ja 16:40 ajat (Työssä kävijöiden Tee ajat edellä mainituista 
voidaan muuttaa vain äärimmäisen pakottavissa tapauksissa)

• Toimisto arpoo lähtölistat parhaalla tavalla, niin kuin muissakin kilpailuissa. Samat 
pelaajat eivät ole keskenään aina samassa ryhmässä 

• Autoilla pelaavat sijoitetaan pareittain/auto    
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Viikkokilpailut ja sarjat

Sennut 2022

• Viikkokilpailuihin ilmoittautuminen päättyy kilpailua edeltävänä maanantaina klo 12! Tämän jälkeen kaikki jälki-ilmoittautumiset ja 
muutokset maksaa kilpailumaksun lisäksi 5€ toimistomaksua!

• Mikäli peruminen kilpailuun tulee netissä julkaistun lähtölistan jälkeen, joutuu maksamaan kilpailumaksun (tässä tapauksessa ainoastaan 
lääkärintodistuksella tai vastaavalla pakottavalla syyllä voi perua ilman maksua). Tässä kohtaa pitää myös muistaa, että jos samaan 
lähtöön on lähdössä 2 pelaajaa, niin silloin voi käydä niin että myös tämä toinen pelaaja ei pysty kilpailemaan! Silloin ei ole kysymys 
ainoastaan mielipahasta, vaan monesta muusta!

• Pelaajan on tärkeää muistaa seuraavaa. Ei ilmesty starttiin eli ei tule peruutusta hyvissä ajoin (kaikki ei asu Raaseporissa) tai keskeyttää 
kesken kierroksen, niin jokaisen pitää ymmärtää se, että ei ole yksin kilpailemassa ja nämä tapaukset koskettaa aina muita samassa 
lähdössä olevia pelaajia, joten huomioidaan myös toiset! Sairaustapaukset on ymmärrettäviä ja silloin niistä olisi syytä olla
lääkärintodistus tai muu vastaava hyväksyttävä syy ja niissäkin tapauksissa välitön ilmoitus Caddiemasterille ja mahdollisesti ryhmässä 
olevalle pelaajalle, jotta lähdöt voidaan järjestellä uudelleen, jotta kaikilla kilpailuun ilmoittautuneilla on mahdollisuus osallistua 
kilpailuun. 

• Kilpailijan keskeyttäminen kesken kierroksen sairastumisen, loukkaantumisen tms. johdosta on ymmärrettävää, mutta jos kupoli pettää 
harmituksesta, niin se ei ole asiallinen syy keskeyttää kierrosta ja tässä tapauksessa ( keskeytys harmituksesta) siitä seuraa puhuttelu ja 
mahdollinen sanktio.  



Viikkokilpailut ja sarjat
• Kilpailujen keskeyttämiset, tmk:n pj päätöksellä tai hänen poissa ollessa tmk:n läsnäolevien jäsenten yksimielisellä päätöksellä, 

periaatteella toimisto keskeyttää kierroksen ukonilmalla ja sitten edellä mainitut tekevät päätöksen kilpailun jatkumisesta tai 
lopettamisesta.

• Yleensä kilpailu luonnonolosuhteiden (ukkonen, rankkasade) vuoksi keskeytyy ja seurataan miten tilanne kehittyy ja päätös 
tehdään sen perusteella n. 0,5-1 h sisällä.

• Työstä tai pakottavasta esteestä johtuvalla syyllä on  mahdollisuus pelata ”iltavuorossa”. 

• Noin puolivälissä kautta 27.7. pelataan viikkokisa käänteisessä rankingin mukaisessa järjestyksessä. Tämä osakilpailu on määritelty 
kilpailukalenteriin jo ennen kauden alkua, joten siihen on mahdollisuus myös työssä kävijöiden varautua. Tällöin ei ole käytettävissä 
iltalähtöjä eikä early bird aikoja. 

• Kilpailut pelataan golfin sääntöjen mukaisesti, huomioiden kentän varsinaiset, tilapäiset tai kilpailukohtaiset säännöt. 

• Mikäli ennen kilpailun alkua ei ole ilmoitettu erityisesti sovellettavia sääntöjä, pelataan kilpailu niin, että säännöt ovat kaikille samat eli 
kesken kilpailua ei muuteta sääntöjä. Esim. mikäli siirtosääntöä ei ole ilmoitettu ennen kilpailun alkua, niin silloin pelataan sääntökirjan 
mukaisilla siirtosäännöillä.
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Sennumestikset
• kilpailumuoto SCR 

• Sarjat
• M50-59, M60-69, M70-79, M80+
• N50-59, N60-69, N70+ 

• Kilpailut pelataan lyöntipelisääntöjen mukaisesti

• Sennumestikset pelataan ikäryhmän mukaisilta tee paikoilta, kuten 
viikkokisat. 

• Kaikki sarjat pelataan riippumatta osallistuja määristä
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Reikäpelimestaruudet
• Sarjat SCR ja HCP 80%

•Pelataan ajanjaksolla 13.6.-31.8. kilpailukaavion 
mukaisesti. 

•Kilpailut pelataan reikäpelisääntöjen mukaisesti
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Seuraottelut
• Löytyvät kalenterista

• Yleisesti max. 16 pelaajaa
• Vuosaari 12 pelaajaa
• 3-ottelu 24 pelaajaa
• Nexgolfissä näkyy lopullinen osallistujien määrä, kun kilpailu avautuu sinne.

• Osallistujat valitaan Nexgolfin ilmoittautumisjärjestyksessä. (Varalle jäävät max. määrän 
yli olevat ilmoittautuneet)

• Kotiottelussa kilpailumaksu 10 € maksetaan suoraan ravintolalle, kotijoukkueen pelaajalle 
ainoastaan lounas. Kolmiotteluissa maksu on 15€

• Pelataan tasoituksellisina ja ikäryhmän mukaisilta paikoilta

• Poikkeussäännöistä voidaan sopia tarkemmin ottelukohtaisesti
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Ryder Cup 
• Ruukki – Nordcenter

• 1. päivä paripelit 7.7. ja 2. päivä singelit 12.7.

• Osallistujat valitaan Nexgolfin ilmoittautumisjärjestyksessä. 
(Varalle jäävät max. määrän yli olevat ilmoittautuneet)

• Peliparit päättää joukkueen kapteeni Sören Isaksson
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UAS
•Uudenmaan alueen reikäpelisarja

•UAS Kapteeni Kari Sarlin valitsee joukkueen 
ottelukohtaisesti saatavilla olevista pelaajista
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SM kisat ja edustuspelaaminen
• Tavoitteena on saada pelaajia osallistumaan myös SM kisoihin.

• Edustus palaaminen on määritelty ry:n muissa säännöissä, 
joissa on määritelty edellytykset ry:ltä saatavaan tukeen ja 
vaadittaviin vastikkeellisiin tehtäviin tuen saamiseksi. 

• Edustuspelaajan status on etukäteen anottava hakemuksella 
ry:n hallitukselta. 
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Joukkue SM
• Tavoitteena on, että M50 ja N50 seurajoukkue SM 

kisoihin saataisiin joukkueet.
• Tähän osallistumisoikeuteen vaikuttaa tietenkin pelaajien 

ranking menestyminen Golf liiton järjestämillä kiertuella.
• Kapteeneina joukkueissa ovat Kari Sarlin ja Päivi Elo. 
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Naiset 
• Naiset N50 seurajoukkue SM
• Kauden tärkein tapahtuma on osallistua senioreiden seurajoukkue SM-kilpailuun
• Tavoitteena sijoittua 10 parhaan joukkoon
• Joukkueen valintakriteerit:

▪ Halu kuulua joukkueeseen => ilmoita innostuneisuutesi Päiville
▪ Vähintään 1 osallistuminen jollekin senioreiden tourille tai lyöntipeli SM-kisaan
▪ Sijoitus seuran mestaruus ja/tai seniorimestaruuskilpailuissa

• Lyönti- ja reikäpeli SM-kilpailuiden osallistumismaksun korvaaminen
• Osallistumismaksun maksaa seura sellaisille pelaajille, jotka ovat osallistuneet kauden aikana myös 

omaehtoisesti valtakunnallisen tourin kilpailuun

• Päivi Elo toimii SM-joukkueen kapteenina
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Talkoot
• Toimisto vastaa talkoiden järjestämisestä ja ilmoittaa 

niistä. 

• Seniorit ovat mukana talkoissa, kukin mahdollisuuksiensa 
mukaisesti
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Kiitos kun tutustuit!
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