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Suomen HCP Golf ry:n matalan kynnyksen kilpailut 2022 hankeseuroille 
 
Suomen HCP Golf ry järjestää kaudella -22 matalan kynnyksen kilpailuja golfista kiinnostuneille 
toimintarajoitteisille henkilöille. Kilpailut toteutetaan osana Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa 
”Toimintarajoitteisten golfliikunnan edistäminen 2021-2022” -hanketta ja ne järjestetään hankkeeseen 
osallistuvilla kentillä: https://suomenhcpgolf.fi/toimintarajoitteisten-golfliikunta   
Toimintarajoitteinen henkilö on tässä yhteydessä esim. liikuntarajoitteinen, kehitys-, cp- näkö-, kuulo-, 
tai aivovammainen, elinsiirron saanut tai dialyysisissä oleva henkilö. Jos et tiedä oletko 
toimintarajoitteinen, ota yhteyttä alempana mainittuun sähköpostiosoitteeseen. 
 
Kilpailu paragolferilla toteutetaan 9-reikäisenä Stableford-kisana ja se voidaan pelata myös Par3-
kentällä. Oulun Golfissa on yksi paragolfer-laite ja HCP Golfin laitteen sijainnin näet täältä: 
http://suomenhcpgolf.fi/paragolfer. Kierros pelataan tasoituksin, slope huomioiden. Max. tasoitus on 
54. Pelaajalla ei tarvitse olla greencardia, mutta pelaajan parina tulee olla greencardin omaava 
henkilö, jolla on voimassa oleva jäsenyys jossain golfseurassa. Paragolferilla pelaava valitsee 
tiiauspaikaksi lyhyimmän tiiauspaikan, jolle on laskettu slope. HUOM! Jos sinulla ei ole greencardia, 
niin muista pyytää caddiemasterilta lupa ennen kentälle menoa. 

Henkilökohtainen kilpailu pelataan samoin säännöin kuin paragolfer-kilpailu (yllä). HUOM! Jos 
sinulla ei ole greencardia, niin muista pyytää caddiemasterilta lupa ennen kentälle menoa. 

Kahden hengen joukkuekilpailu toteutetaan 9-reikäisenä Scramble-kisana, jossa toimintarajoitteinen 
pelaa yhdessä ei-toimintarajoitteisen parin kanssa. Pelaajan maksimitasoitus on 54 ja joukkueen 
pelitasoitus on 25% yhteenlasketusta tasoituksesta. Joukkueen tasoitus ei voi kuitenkaan olla 
suurempi kuin joukkueen paremman pelaajan tasoitus. Kummaltakin pelaajalta tulee ottaa vähintään 
kolme avausta mukaan tulokseen. Tiiauspaikka valitaan tasoituksen mukaan (punainen/ keltainen). 
Scramblen säännöt: https://suomenhcpgolf.fi/scramble. Molemmat pelaajat maksavat kilpailumaksun. 
HUOM! Jos sinulla ei ole greencardia, niin muista pyytää caddiemasterilta lupa ennen kentälle menoa. 

Kilpailuissa noudatetaan kentän paikallisääntöjä. Pelaajalla tulee olla merkitsijä. Parikilpailussa 
greencardillisen peliparin vastuulla on sääntöjen noudattaminen sekä sujuva eteneminen kentällä. 

Pelaajan tulee toimittaa valokuva allekirjoitetusta (myös merkitsijän allekirjoitus) tuloskortista 
sähköpostilla osoitteeseen toimisto@suomenhcpgolf.fi tai tekstiviestillä/ whatsappilla numeroon 0440 
533 804 viikon kuluessa pelipäivästä. Kortista pitää käydä ilmi pelaajan nimi, kotiseura (jos on), 
tasoitus, pelipäivä, kenttä, reikätulokset, slope sekä merkitsijän nimi, kotiseura ja tasoitus. 

Pelaaja voi pelata max. 5 kierrosta kauden aikana, joista paras tulos huomioidaan kisassa. 
Tasatuloksissa ratkaisee ensin tasoitus (alempi voittaa), sitten paras toinen kierros ja sitten arvonta. 
Pelit tulee pelata välillä 1.6.-2.10.2022. 

Kilpailumaksu per kilpailukierros on 10€/henkilö (HCP Golfin jäsenille 5€). Voit maksaa koko 
kauden (siis max. 5 kierrosta), jolloin hinta on 40€ (HCP Golfin jäsenille 20€). Maksu 
suoritetaan ensimmäisen tuloskortin palautuksen yhteydessä Suomen HCP Golf ry:n tilille: 
FI20 1011 3000 2283 03. Lisää maksun viestikenttään maksajan nimi sekä ”HCP-kisat 2022”. 

Suomen HCP Golf ry palkitsee kauden lopussa kunkin sarjan kolme parasta. Palkinnot ja 
kilpailutilanne on nähtävissä täällä: https://suomenhcpgolf.fi/mk-kisa22-para  


