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Suomen HCP Golf ry:n matalan kynnyksen kilpailu -22 
 
Suomen HCP Golf ry järjestää kaudella -22 matalan kynnyksen kilpailuja golfia harrastaville 
toimintarajoitteisille henkilöille. Kilpailut toteutetaan osana Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa 
”Toimintarajoitteisten golfliikunnan edistäminen 2021-2022” -hanketta.  
 
Tavoitteena on rohkaista toimintarajoitteisia golfareita mukaan seurojen omaan kilpailutoimintaan ja 
golfliiton järjestämiin E-Tour kilpailuihin. Toimintarajoitteinen henkilö on tässä yhteydessä esim. 
liikuntarajoitteinen, kehitys-, cp- näkö-, kuulo-, tai aivovammainen, elinsiirron saanut tai dialyysissä 
oleva henkilö. Jos et tiedä oletko osallistumiskelpoinen, ota yhteyttä (alla yhteystiedot). 
 
Kilpailu käydään kauden 2022 aikana - Tarkemmin aikavälillä 1.6.-2.9.2022. Kisakierros ei vaadi 
erityistoimia golfseuran taholta. Kukin voi pelata kisakierroksen oman kierroksensa yhteydessä 
ilmoittamalla siitä etukäteen ja lähettämällä kierroksen jälkeen tuloksen järjestäjälle. 

 
Henkilökohtaisessa kilpailussa on kaksi sarjaa tasoituksen mukaan (koko kausi pelataan sarjassa, 
jossa kausi on aloitettu): 

HCP 0 – 18,4: Tasoituksellinen lyöntipeli  HCP 18,5 – 54: Stableford (pistebogey) 

Molemmissa sarjoissa pelataan täydet 18 reikää. Kierros pelataan tasoitus ja slope huomioiden. 
Maksimitasoitus on 54. Kierros voidaan pelata millä tahansa kentällä. Pelaajan tulee olla 
toimintarajoitteinen ja pelaajalla tulee olla voimassa oleva jäsenyys jossain suomalaisessa 
golfseurassa. Tiiauspaikka valitaan tasoituksen mukainen (punainen/ keltainen). Kilpailukierroksen 
tulee olla virallinen tasoituskierros.  

Kilpailussa noudatetaan kentän paikallisääntöjä. Kilpailukierroksella pelaajalla tulee olla merkitsijä.  

Pelaajan tulee ilmoittaa ao. osoitteseen (sähköpostitse, teksti- tai whatsapp-viestillä ”Pelaan MK-
kisan”. Kierroksen jälkeen tulee toimittaa valokuva allekirjoitetusta (myös merkitsijän) tuloskortista 
samaan osoitteeseen viikon kuluessa pelipäivästä. Kortista pitää käydä ilmi pelaajan nimi, kotiseura, 
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.  

Kilpailumaksu per kilpailukierros on 10€ (Suomen HCP Golf ry:n  jäsenille 5€). Koko kauden 
kilpailumaksu (sisältää siis max. viisi kierrosta) 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 molempien sarjojen kolme parasta pelaajaa. Samalle 
henkilölle vain yksi palkinto. Viking Line tukee hanketta palkintojen osalta. 

Kilpailutilanne on nähtävissä täällä: https://suomenhcpgolf.fi/mk-kisa22-henk 

Yhteystiedot kilpailuun liittyviin kysymyksiin, kisakierrokselle ilmoittautumiseen ja 
tuloskorttien lähetykseen: Kari Heikkilä, 0440 533 804, toimisto@suomenhcpgolf.fi 

 


