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HIKKORIGOLFIN SM-KILPAILUT 29.6.2019, Kultaranta Golf (KGCN) 
 

Hikkorigolfin Suomen mestaruuskilpailut pidetään Naantalissa Kultaranta Golfin kentällä lauantaina 29. 
päivänä kesäkuuta 2019 alkaen klo 9.00. Kilpailuissa ratkaistaan miesten, naisten ja miesseniorien 

henkilökohtaiset mestaruudet sekä niiden lisäksi klubien välinen mestaruus ja Finnish Hickory Open, 
tasoituksellinen lyöntipelimestaruus. Kilpailu on avoin kaikille golfareille.  

 
Suomen Golfhistoriallinen Seura (SGHS) toivottaa kaikki hikkorigolfista kiinnostuneet osallistumaan 

tapahtumaan.  

 
Kilpailusarjat:  

 
- 18 reiän lyöntipeli ilman tasoituksia, miehet.  

Voittaja on vuoden 2019 hikkorigolfin miesten Suomen mestari. 

 
- 18 reiän lyöntipeli ilman tasoituksia, naiset.  

Voittaja on vuoden 2019 hikkorigolfin naisten Suomen mestari. 
 

- 18 reiän lyöntipeli ilman tasoituksia, seniorit 60v miehet. 
Voittaja on vuoden 2019 hikkorigolfin seniorien Suomen mestari. 

 

- Tasoituksellinen 18 reiän lyöntipeli kaikille osallistujille.   
Paras nettotulos voittaa vuoden 2019 Finnish Hickory Openin  

 
- Klubien välinen joukkuekilpailu. Klubin pelaajien kaksi parasta tulosta sekä brutto- että nettosarjoista 

lasketaan yhteen (voi olla samat pelaajat). Alhaisin tulos voittaa klubien välisen Suomen 

mestaruuden. 
 

Finnish Hickory Openin maksimi lähtötasoitus on 36. Kilpailutasoituksena käytetään SGHS:n 
hyväksymää erillistä hikkoritasoitusta.  

 

Tasatulokset: 
 

Henkilökohtaiset Suomen mestaruudet ratkaistaan jatkorei’illä.  
Finnish Hickory Openin voittaa pienemmällä tasoituksella pelannut pelaaja.  

Klubimestaruuden voittaa joukkue, jolla on pienempi joukkueessa mukana olevien pelaajien 
yhteenlaskettu tasoituksen keskiarvo. 

 

Pelattavat tiit: 
 

Miehet: Keltaiset tiit. Seniorit: Punaiset tiit. Naiset: Punaiset tiit. 
 

Välineet: 

 
Kilpailussa noudatetaan SGHS:n määrittelemiä välinesääntöjä. Ainoastaan aidot puuvartiset ennen vuotta 

1935 valmistetut mailat ovat sallittuja. Säännöt löytyvät SGHS:n Internet-sivuilta osoitteesta 
www.sghs.fi. Sieltä löytyvät ohjeet myös ajan hengen mukaisesta pukeutumisesta. 

Palloina voidaan käyttää kaikkia nykysääntöjen sallimia palloja. 
 

Etäisyyttä mittaavien laitteiden käyttö on kielletty. 

Golfauton käyttö on sallittu vain lääkärintodistuksella. 
 

https://kultarantaresort.fi/
http://www.sghs.fi/
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Osallistumis-/kilpailumaksut: 

 
Osallistumismaksut ovat seuraavat: 

Suomen Golfhistoriallisen Seuran (SGHS) jäsen 50 € 
SGHS:n ja Kultaranta Golfin (KGCN) jäsen 30 € (pelioikeus olemassa) 

Kultaranta Golfin (KGCN) jäsen 50 € (pelioikeus olemassa) 

Muut (ei SGHS:n eikä KGCN:n jäsen) 70 € 
 

Osallistumismaksu sisältää kilpailumaksun sekä Grilli-päivällisen Ravintola Kultarannassa. 
SGHS:n jäsenhakemus- eli liittymislomake löytyy osoitteesta www.sghs.fi 

Jäsenyys astuu voimaan hallituksen hyväksynnän sekä liittymis- ja jäsenmaksun maksamisen jälkeen. 

 
Mailojen vuokraus: 

 
Niille, joilla ei ole omia hikkorimailoja, on järjestäjä varautunut vuokraamaan mailat. 

 
Mailavuokra on 30 € yhdeltä päivältä ja 40 € kahdelta päivältä. SGHS:n jäseniltä vastaavat vuokrat ovat 

20 € ja 30 € euroa. Maksu suoritetaan vuokrauksen yhteydessä mailojen vuokraajalle. 

 
Palkintojenjako 

 
Palkintojenjako suoritetaan kilpailun jälkeen päivällisen yhteydessä Ravintola Kultarannassa. 

 

Harjoittelu ja kilpailu 
 

 Harjoituskierros pelataan yhteislähtönä perjantaina 28.6.2019 klo 12.30.  

Harjoituskierroksen greenfee vieraspelaajille on 40 €. Eläkeläisille harjoituskierros maksaa 30 €. 
Ottakaa eläkekortti mukaan. Jokainen pelaaja varaa itse peliajan suoraan Kultaranta Golfin 

Caddiemasterilta puh. 0753266000 ilmoittaen samalla osallistuvansa Hikkorigolfin SM kilpailuun. 
Ilmoittautuminen SM-kilpailuun tulee suorittaa ennen harjoituskierrosta. 

  

 Lauantaina 29.6. SM-kilpailujen lähdöt kello 9.00 alkaen.  

 

 Lauantaina 29.6. yhteinen grilli-päivällinen ja palkintojenjako kilpailun jälkeen noin kello 16.00 alkaen. 
 

Ilmoittautuminen 
 

Kilpailuun ilmoittaudutaan erillisen ohjeen mukaisesti torstaihin 20.6.2019 mennessä. Osallistumismaksu 

suoritetaan SGHS:n tilille FI63 1745 3000 0440 26. Maksun tulee olla yhdistyksen tilillä viimeistään 
tiistaina 25.6.2019. Kilpailijoiden määrä on rajoitettu, joten aikainen ilmoittautuminen on suositeltavaa. 

 
 

Lisätiedot:  

 
      Lisätietoja antaa kilpailun johtaja Jussi Markkanen, 050 606 37. 

 
 

Tervetuloa mukaan! 
 

https://kultarantaresort.fi/
http://www.sghs.fi/
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ILMOITTAUTUMINEN HIKKORIGOLFIN SM-KILPAILUUN KULTARANTA GOLFIN (KGCN) 
KENTÄLLÄ LAUANTAINA 29.6.2019 
 
 

Ilmoittaudun Hikkorigolfin SM-kilpailuun 29.6.2019 
 

Lähetä seuraavat tiedot sähköpostilla osoitteeseen: 
 
jussi.markkanen@saunalahti.fi 
 
Pelaajan nimi 
Puhelinnumero 
Sähköpostiosoite 
Sarja 
Kotiseura 
HCP 
 
Ilmoittaudu 20.6.2019 mennessä. 
Kilpailumaksun tulee olla SGHS:n tilillä viimeistään 25.6.2019 
 
 
Mailojen vuokraus: 
 
Mikäli tarvitset vuokramailat, ota yhteyttä: 
 
minna.jappinen@gmail.com 
 
 
 
Kiitoksia ilmoittautumisesta. 
 
Tervetuloa Hikkorigolfin SM-kilpailuun. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://kultarantaresort.fi/
mailto:jussi.markkanen@saunalahti.fi
mailto:minna.jappinen@gmail.com

