Pro-pelaaja amatööriluokassa
Suomessa sallitaan kaudella 2017 pro- pelaajien osallistuminen sellaisissa amatööriluokissa, joihin
ikä- sukupuoli- ja ratingehdot täyttyvät. ”Pros playing am” käyttäminen yksittäisessä kilpailussa on
kilpailun järjestäjän päätettävissä.
Tällä halutaan mahdollistaa kaikkien pelaajien vapaampi osallistuminen omaa tasoaan vastaaviin
kilpailuihin ja kilpaluokkiin ja lisätä näin ollen tervettä kilpailua. Lisäksi halutaan kannustaa prolisenssin hankkimisessa sekä vähentää statuksen (pro/am) merkitystä kansallisesti. Rahapalkinnon
vastaanottaminen ei näin ollen ole jatkossa este osallistua amatööriluokkiin SUOMESSA.

(Yllä: Kuvakaappaus uudesta kilpailuhakemuskaavakkeesta)

Osallistumismaksujen määrittäminen SFL:n alaisissa kilpailuissa
PDGA suositus pro-luokissa*
A-tier: osallistumismaksu 60-100eur, josta payout 75%+, minimipotti 2500eur
B-tier: osallistumismaksu 30-60eur, josta payout 50%+, minimipotti 500eur
C-tier: osallistumismaksu 0-40eur, josta payout 0%+
PDGA suositus amatööriluokissa*
A-tier: osallistumismaksu 30-50eur, josta payout 75%+, payout sis. mahdollisen pelaajapaketin
B-tier: 20-40eur, josta payout 50%+, payout sis. mahdollisen pelaajapaketin
C-tier: 0-25eur, josta payout 0%+, payout sis. mahdollisen pelaajapaketin
PDGA suositus osallistumismaksuiksi junioriluokissa*
A-tier: 20-40eur, josta payout 75%+, payout sis. mahdollisen pelaajapaketin
B-tier: 10-25eur, josta payout 50%+, payout sis. mahdollisen pelaajapaketin
C-tier: 0-15eur, josta payout 0%+, payout sis. mahdollisen pelaajapaketin
* 2016 PDGA International Program Guide, muutokset kaudelle 2017 mahdollisia

Palkinnot
Liitopäivillä todettiin, että lajissamme amatööri- ja harrastekilpailun palkintorakenteet ovat
kasvaneet poikkeuksellisiksi. Kilpailutoiminnan kasvaessa ne aiheuttavat myös epäselvyyksiä ja
paineita mm. seurojen ja pelaajien veroilmoituskäytäntöihin - erityisesti lahjakorttien sekä
verotusarvoltaan usein hankalien tavarapalkintojen kohdalla.
SFL tavoittelee kaudella 2017 amatöörikilpailujen palkitsemisten harmonisointia lähemmäs
yleisesti eri lajien kilpailutoiminnassa käytettyjä malleja.
Progressiivisella palkitsemisella tavoitellaan käytäntöä, jonka mukaisesti palkintojen suuruudet
kasvavat ”tasoluokittain” ja kannustavat pelaajia pyrkimään kovatasoisempiin kilpaluokkiin.
Erityisesti amatöörikilpailujen osallistumismaksujen edellytetään säilyvän maltillisina.
Osallistumismaksun on hyvä suhteutua kohtuullisesti kilpailun järjestelykuluihin.
Amatööriluokissa huomattavien palkintojen sijaan osallistumismaksujen tuottoja suositellaan
käytettäväksi ensisijaisesti järjestävän seuran kulujen peittämiseen (mm. sanktiointimaksut,
kehittämistyö) ja erityisesti isommissa amatöörikilpailuissa kilpailun koko osallistujajoukkoon
kohdentuviin pelaajapaketteihin.
Seuran toiminnan tukemiseksi sekä pelaajapakettien ja/tai kilpailun palkintojen hankkimiseksi
suosittelemme etsimään aktiivisesti ja laaja-alaisesti yhteistyökumppaneita.
Mahdollisiin hyväntekeväisyyskohteisiin lahjoitettaessa tulee asia mainita kilpailuhakemuksessa ja
luonnollisesti kilpailun perustiedoissa. Lähtökohtaisesti C-tier -kilpailuina järjestettävät tapahtumat
soveltuvat hyväntekeväisyystempauksiin.
Muistutuksena: Erilaiset arvonnat kilpailijoiden kesken ovat lähtökohtaisesti verovapaita.

Suositus palkintorakenteeksi
Pro-luokat:
• PDGA Top20% - Top25%.
• Ensisijaisesti rahapalkinnot, myös lahjakorttipalkinnot, tavarapalkinnot, muistopalkinnot (top-3).
Junioriluokat sekä MA1, MM1, MG1, MS1, ML1, FA1, FM1, FG1, FS1, FL1:
• Top-3.
• Muistopalkinnot ja/tai arvoltaan kohtuulliset tavarapalkinnot (ja/tai lahjakortit max 3 x
osallistumismaksu).
MA2, FA2:
• Top-3.
• Muistopalkinnot ja/tai arvoltaan pienet tai kohtuulliset tavarapalkinnot (ja/tai lahjakortit max 2 x
osallistumismaksu).
MA3, FA3:
• Top-3.
• Muistopalkinnot ja/tai arvoltaan pienet tavarapalkinnot (ja/tai lahjakortit max 1 x
osallistumismaksu).
MA4, FA4:
• Top-3.
• Muistopalkinnot.

Mikäli kilpailun suunniteltu palkintorakenne poikkeaa merkittävästi suosituksesta, tulee se aina
ilmoittaa perusteluineen kilpailuhakemuksessa.

Alla kaksi suuntaa antavaa esimerkkiä matalan osallistumismaksun kilpailun budjetista.

Esimerkki 1:
Amatööriluokan erilliskilpailu MA2, FA2, MJ2, FJ2
C-tier
1 kilpailupäivä
72 paikkaa, kilpailussa 50 osallistujaa seuraavasti:
MA2: 25
FA2: 12
MJ2: 9
FJ2: 4
Tuotot:
Osallistumismaksu 5eur kaikilta
Tuotot yhteensä

250eur

Luokittain muistopalkinnot ja pienet tuotepalkinnot (hankintahinta yht.) seuraavasti:
MA2: 1. sija 15eur (tuote ja pokaali) + 2. sija 5eur (pokaali) + 3.sija 2eur (mitali)
FA2: 15eur + 5eur + 2eur
MJ2: 15eur + 5eur + 2eur
FJ2: 15eur + 5eur + 2eur
Tuotepalkinnot yhteensä
103eur
Sanktiointimaksu 1 kpl (laskutetaan jälkikäteen)
50eur*
Toimistotarvikkeet ja muut kilpailun järjestämisen välittömät kulut yht
20eur
Kulut yhteensä

173eur

Seuralle jää

77eur

Koko kilpailun payout (PDGA C-tier minimivaatimus 0%)
103eur(tuotepalkinnot) / 250eur(osallistumismaksut) x 100%
= 41%

Esimerkki 2:
Amatööriluokan erilliskilpailu MA1, MA3, FA1, FA3, MJ1, FJ1
B-tier
2 kilpailupäivää
72 paikkaa, kilpailu täynnä, osallistujia seuraavasti:
MA1: 15
MA3: 22
FA1: 8
FA3: 7
MJ1: 12
FJ1: 8
Tuotot:
Osallistumismaksu 20eur / 15eur juniorit
20 junioria -> 300eur
52 aikuista -> 1040eur
Tuotot yhteensä

1340eur

Pelaajapaketti (arvo á xx eur) sopimushintaan á 7,50eur x 72 pelaajaa
Luokittain tuotepalkinnot (hankintahinta) seuraavasti:
MA1: 1. sija 40eur + 2. sija 30eur + 3.sija 20eur
MA3: 20eur + 12eur + 10eur
FA1: 20eur + 12eur + 10eur
FA3: 12eur + 10eur + 2eur
MJ1: 20eur + 10eur + 2eur
FJ1: 20eur + 10eur + 2eur

540eur

Tuotepalkinnot yhteensä
Sanktiointimaksu 1 kpl (laskutetaan jälkikäteen)
Toimistotarvikkeet ja muut kilpailun järjestämisen välittömät kulut yht

262eur
75eur*
50eur

Kulut yhteensä

927eur

Seuralle jää
413eur
(Huom: Järjestäjä maksaa osuudestaan mahdolliset kilpailun järjestämisen kulut)
Pelaajapaketin arvo = käypä arvo vastaanottajalleen luovutushetkellä. 7,50 euron
hankintahintaisen pelaajapaketin käyväksi arvoksi arvioidaan tässä kuvitteellisessa esimerkissä
12,00 euroa (72 pelaajaa x 12,00 euroa = 864,00 euroa).
Koko kilpailun payout (PDGA B-tier minimivaatimus 50%)
864eur(pelaajapaketti) + 262eur(tuotepalkinnot) / 1340eur(osallistumismaksut) x 100%
= 84%

Mikäli amatöörikilpailussa jaetaan pelaajapaketti, kilpailun perustiedoissa suositellaan
ilmoitettavaksi pelaajapaketin osuus payoutista. Esim. yllä olevassa esimerkissä:
Kilpailun payout 84% osallistumismaksuista, muodostuu seuraavista osista: palkinnot 262eur,
pelaajapakettien käypä arvo 864eur.

TD-opas ja kilpailunjohtajan vastuut

TD-opas uudistuu ensi kaudeksi. Oppaaseen tullaan sisällyttämään kattavammin yksiselitteistä
ohjeistusta sekä suosituksia.
Kilpailuja järjestetään Suomessa vuosittain ennätysmäärä. Kilpailun ja järjestelyjen tasot
vaihtelevat suuresti.
Muistutus kaikille seuroille ja kilpailunjohtajille tärkeimmistä vastuista:

-

PDGA perussäännöistä poikkeavien paikallissääntöjen hyväksyttäminen PDGA tour managerilla
sääntöjen sisäistäminen ja niiden noudattaminen (kilpailusäännöt + lajin viralliset säännöt)
täsmällinen ja kattava tiedottaminen ajoissa
muutosten koordinointi SFL:n kanssa (kun poiketaan kilpailuhakemuksessa esitetystä)
sääntörikkeistä ja seuraamuksista raportointi
kilpailun loppuraporttien toimittaminen ajallaan

