
Kytäjä Golf ry 

 

EDUSTUSPELAAJIEN OHJESÄÄNNÖT 2021 

 

Seura tukee jäsenten osallistumista Suomen Golfliiton järjestämiin kansallisiin tasoituksettomiin 

kilpailusarjoihin, junioreiden osalta myös tasoituksellisiin kilpailuihin. Seura korvaa 

edustuspelaajien kilpailumaksuja. Edustuspelaajilla on myös mahdollisuus saada tukea harjoitteluun 

(seuran edustuspelaajatreenit). 

Korvattavia kilpailuja ovat: 

• Finnish Tour (FT) 

• SM-kilpailut 

• Mid Tour 

• Finnish Senior Tour (FST) 

• Senioreiden haastajatour 

• Fujitsu Finnish Junior Tour (FJT) 

• Muiden junioritourien (Junior Challenge Tour, Future Tour/Future Liiga, E-tour) tuet hoitaa 

Junioritoimikunta 

Kilpailutoimikunta tekee päätöksen edustuspelaajista ja maksettavista korvauksista. 

HAKUOHJEET 

Jos aiot osallistua joihinkin näistä kilpailuista ja haluat hakea korvausta kilpailumaksuista seuralta, 

tulosta Edustuspelaajahakemus netistä ja palauta täytettynä Jarkko Pesoselle sähköpostitse 

(jarkkopesonen@gmail.com) tai caddiemasterille. 

Tukihakemus tulee lähettää 30.4.2021 mennessä. Hakemusten pohjalta kilpailutoimikunta päättää 

tukien lopullisesta määrästä seuran edustuspelaajabudjetin puitteissa. Yksittäisiin kilpailuihin 

voidaan myöntää avustuksia myös kauden aikana erillisellä päätöksellä. 

TUEN EDELLYTYKSET JA PELAAJAN VELVOLLISUUDET 

Tuen edellytyksenä on, että pelaajan kotiseura kaudella 2021 on Kytäjä Golf ja hänellä on 

pelioikeus Kytäjä Golfin kentille. Pelioikeusvaatimus ei kuitenkaan koske junioreita. 

Edustuspelaajan velvollisuutena on KyG:n edustaminen niissä kilpailuissa, joihin hän hakee tukea 

ja osallistuu. KyG:n edustaminen edellyttää urheilijamaista ja asiallista käytöstä, golfetiketin ja -

sääntöjen noudattamista. 

Edustuspelaajan tulee osallistua kauden aikana junioritoiminnan viikoittaisiin harjoituksiin tai kesän 

leiripäiviin kauden aikana seuraavasti; 

• Vähintään 1 kerran kaudessa, jos saa tukea 1–2 kilpailuun  

• Vähintään 2 kertaa kaudessa, jos saa tukea 3–5 kilpailuun 



• Vähintään 3 kertaa kaudessa, jos saa tukea 6 => kilpailuun 

Osallistumiset junioritoimintaan tulee sopia Crisse Raitokosken kanssa.  

Edustuspelaajan tulee osallistua myös KyG:n mestaruuskilpailuihin. Edustuspelaajan tulee olla 

käytettävissä Suomen joukkuemestaruuskilpailuissa ja Captain’s Cupissa 

Osallistuminen muuhun seurantoimintaan tai tapahtumiin omatoimisesti on suositeltavaa. 

Kilpailutoimikunta voi leikata tuen määrää, elleivät yllä olevat velvoitteet täyty. 

Edustuspelaajista voidaan tehdä seuran käyttöön henkilöesittelyjä. 

KORVAUKSET 

Edustuspelaaja voi saada korvauksia seuran järjestämistä edustuspelaajatreeneistä ja kilpailu- ja 

osallistumismaksuista.  

Kilpailumaksulla tarkoitetaan pelkkää kilpailuun vaadittavaa osallistumismaksua. Pallopoletit, 

kärryt, virvokkeet ja muut mahdolliset maksut kuten tourin jäsenmaksut pelaaja maksaa itse.  

Korvaus kilpailumaksusta riippuu menestyksestä. Lähtökohtaisesti kilpailumaksusta korvataan 100 

% pelaajan selvitettyä cutin tai sijoittuu yli puolivälin kilpailun loppuun pelanneista (jos kilpailussa 

ei ole cuttia). Muutoin korvaus on 50 % kilpailumaksusta. Prosenttiluku voi alentua  

Edustuspelaajalle korvataan ensisijaisesti yhteen touriin osallistumisesta kertyvät kilpailumaksut. 

Yksittäisen edustuspelaajan tuki kilpailumaksuista on maksimissaan; 

• FT  900 € 

• Mid Tour 600 € 

• Senioritourit 400 € 

• FJT  600 € 

Menestys tourilla tai kilpailuissa voi kasvattaa tuen määrää. Kilpailutoimikunta päättää laajemmasta 

tuesta erikseen pelaajakohtaisesti ja ilmoittaa päätöksestään pelaajalle. 

Korvauksia maksetaan, kun hakemus on jätetty kilpailutoimikuntaan ajoissa ja se on hyväksytty. 

Pelaajan tuki maksetaan jälkikäteen pankkitilille. Kuitti kilpailumaksusta toimitetaan 

caddiemasterille. 

Tukea voidaan periä takaisin, mikäli tuen edellytykset eivät täyty. 

Tukea saavien henkilöiden nimet ovat seuran sisällä julkista tietoa. 

Korvauksia maksetaan vain, jos kaikki pelaajan maksut (pelikausi- ja jäsenmaksu) ovat maksettu 

Kytäjä Golf Oy:lle ja Kytäjä Golf Ry:lle. Seura korvaa kilpailumaksuja kilpailutoimikunnalle 

asetetun budjetin rajoissa. 

Ohjesääntö on voimassa toistaiseksi ja kilpailutoimikunnalla on oikeus muuttaa korvausperiaatteita 

kauden aikana. Jos pelaaja ei noudata velvollisuuksiaan, kilpailutoimikunta voi periä maksetut 

korvaukset pelaajalta takaisin. 



SEURAJOUKKUEEN VALINTA SM-KILPAILUIHIN 

Finnish Junior Tour 

Valinta edustuspelaajista tehdään rankingin mukaan. Jos pelaaja on estynyt osallistumasta, paikan 

täyttämisestä päättää kapteeni tai kilpailutoimikunta. 

Mid Tour 

Valinta edustuspelaajista tehdään MID-rankingin mukaan. Jos pelaaja on estynyt osallistumasta, 

paikan täyttämisestä päättää kapteeni tai kilpailutoimikunta. 

Senior Tour 

Valinta edustuspelaajista tehdään rankingin mukaan. Jos pelaaja on estynyt osallistumasta, paikan 

täyttämisestä päättää kapteeni tai kilpailutoimikunta 


