
Jyväskylän Talousseura Senior Cup kaudella 2022 

Talousseura Cupissa on kymmenen osakilpailua, joista seitsemän (7) parhaan 
osakilpailun tulokset huomioidaan kokonaiskilpailussa. Jos osakilpailun päättyessä on 
tasapisteissä useampia, niin korkeammat pisteet saa pelaaja, jolla on pienempi tarkka 
tasoitus. Jos kokonaiskilpailussa yhteispisteet ovat tasan, niin voittaja on hän, jolla on 
enemmän parempia sijoituksia. Jos tämäkin on sama, niin sitten ratkaisee sijoituksen 
senioritoimikunnan vetäjä Paavo Luukkonen.  

Kilpailuun voi osallistua pelaaja, joka on Muuramen Golfseura ry:n jäsen, omistaa Muurame 
Golfin osakkeen, pelaa vuokrapelioikeudella tai on Jyväskylän Talousseuran jäsen. 
Kilpailumaksu 7,50 € + pelioikeus/pelilippu tai 47,50 € per osakilpailu. Maksu sisältää kahvin 
ja pullan. Huom! Avaus- ja päätöskilpailuissa on korkeampi kilpailumaksu. 

Kilpailuun voi osallistua, kun vuoden 2022 aikana täyttää 50 vuotta (synt. 1972 tai aiemmin). 

Cupin säännöt:  

Paikallissääntö 1. Talousseura Senior Cupissa kilpailunjohtaja voi osallistua kisaan. 
Paikallissääntö 2. Golfautoa voi käyttää osakilpailuissa. (ei tarvitse lääkärin todistusta). 

Kokonaiskilpailun voittaja palkitaan ja hän saa talveksi haltuunsa kiertopalkinnon. 
Kokonaiskilpailun parhaat (naiset 50v/60/70v, ja miehet 50/60/70 v) palkitaan kauden 
päätöstilaisuudessa.(Ikäluokassa vähintään 6 pelaajaa, jollei, pelaaja siirtyy seuraavaan 
ikäluokkaan). Kaikki yli 70-vuotiaat miehet voivat valita haluavatko he pelata lähemmältä 
tiiltä (51tai 47, jolloin tasoitus on pienempi) kaikissa osakilpailuissa, Tällöin valittu tii on 
kerrottava caddiemasterille tiskillä ennen kilpailuun lähtöä. 

Jos osakilpailu joudutaan syystä tai toisesta keskeyttämään (yleensä muuttuneet 
luonnonolosuhteet, kuten ukkonen tai kova sade) kilpailun voi pelata seuraavaan 
sunnuntaihin asti (to, pe, la, su), ei uutta kilpailumaksua, jatketaan siltä väylältä 
(tiiauspaikalta) jonne peli keskeytyi. Ilmoittaudutaan caddiemasterille, ei uutta 
kilpailumaksua (sis. kahvi ja pulla). 

Kauden 2022 osakilpailut  

Ke 11.5. klo 9.00, 1. osakilpailu 18 r. PB 
Yhteislähtö, maksu 15 € sis. lounas kisan jälkeen 

Ke 18.5. klo 8.00, 2. osakilpailu 18 r. PB 

Ke 01.6. klo 8.00, 3. osakilpailu 18 r. LP 

Ke 08.6. klo 8.00, 4. osakilpailu 18 r. PB 

Ke 29.6. klo 8.00, 5. osakilpailu 18 r. PB 



Ke 13.7. klo 8.00, 6. osakilpailu 18 r. LP 

Ke 27.7. klo 8.00, 7. osakilpailu 18 r. PB 

Ke 10.8. klo 8.00, 8. osakilpailu 18 r. PB 

Ke 24.8. klo 8.00, 9. osakilpailu 18 r. LP 

Ke 7.9. klo 14.00, 10. osakilpailu 18 r. PB 
Yhteislähtö, maksu 20 € sis. ruokailun ja ruokajuomat. Kilpailun jälkeen kauden 
palkintojen jako ja päättäjäiset.  

Työssäkäyvät seniorit voivat varata osakilpailupäiville ajan johonkin klo 16:00 - 16:20 
kolmesta iltalähdöstä. HUOM ei koske yhteislähtö- osakilpailuja 11.5. ja 7.9. (ensimmäinen 
ja viimeinen osakilpailu). 

Ilmoittautumiset osakilpailuihin caddiemaster@muuramegolf.fi  p. 040 548 6262. 

Talousseuran senior-cupin osakilpailuissa pisteitä saa seuraavasti: 

1. = 50p., 2. = 45p., 3. = 40p., 4. = 38p., 5. = 36p., 6. = 34p., 7. = 32p, 8. = 30p, 9. = 28p., 
10. = 26p., 11. = 24p., 12. = 22p., 13. = 20p., 14. = 18p., 15. = 16p. 
Sijoitus 16 antaa 15 pistettä ja siitä alaspäin aina yksi piste vähemmän kustakin alemmasta 
sijoituksesta. Viimeinen pistesija on 30, joka antaa 1 pisteen. 

Hyvää pelikautta 2022 kaikille osallistujille, pelataan kisoja iloisella mielellä ja hyvässä 
seurassa! 

Peliterveisin, 

Senioritoimikunta 

Paavo Luukkonen, senioritmk pj, p. 0400 642844, paavo.luukkonen48@gmail.com, 
Erja Mononen, tiedottaja, p. 041 436 7426, emononen96@gmail.com, 
Ensio Virtanen, Talousseura-cupin kilpailunjohtaja, 0400 546324, 
ensiovirtanen@gmail.com 

Senioritoimikunnan sivut: https://muuramegolf.fi/fi-fi/toimikunnat/seniorit/78/ 
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