
2017 KILPAILUHAKEMUS 
SFL:n ja PDGA:n alaiset kilpailut

HAETTAVA KILPAILU

Erilliskilpailu Pro-tour  Am1-tour Am2-tour PDGA-liiga SM-kilpailu

Kierroksia per pelaaja yhteensä:

Kilpailupaikkakunta / -kunnat 

________________________________________ 

Rata / radat 

________________________________________ 

Vaihtoehtoiset ajankohdat:

________________________________________

_________  Väyliä per kierros: ________

PDGA Tier

A-tier

B-tier

C-tier

X-tier

L-tier

Lohkojen määrä: 
1 2

3 4

PDGA#

________

Sähköposti (julkaistaan) 

________________________________ 

Sähköposti 

________________________________

Puhelin (julkaistaan)

+358________________

Puhelin

+358________________

PDGA#

________

+358________________ ________

KILPAILUNJOHTAJAT

Kilpailunjohtaja (TD) 

________________________________ 

Apulaiskilpailunjohtajat (Asst TD) 

________________________________ 

________________________________ ________________________________

Kilpailunjohtajalla ja apulaiskilpailunjohtajilla on oltava PDGA:n sääntökoe (Certified Official) hyväksytysti suoritettuna ja voimassa 1) ennen 
kilpailun hyväksymistä sekä 2) kilpailuajankohtana. Jos sääntökoe on suorittamatta, toimita kilpailuhakemus ja ilmoita asia lisätiedoissa.

Rating-porrastus (ks. TD-opas) Muu: ___________________________________

Pro-luokat: 
Junioriluokat: 
MA1, MM1, MG1, MS1, ML1 : 
FA1, FM1, FG1, FS1, FL1:  
MA2, FA2:  
MA3, FA3:
MA4, FA4:  

PDGA Top25%. Ensisijaisesti rahapalkinnot, myös lahjakorttipalkinnot, tavarapalkinnot, muistopalkinnot (top-3). 
Muistopalkinnot, arvoltaan kohtuulliset tavarapalkinnot, lahjakortit max 4 x osallistumismaksu.  
Muistopalkinnot, arvoltaan kohtuulliset tavarapalkinnot, lahjakortit max 4 x osallistumismaksu. 
Muistopalkinnot, arvoltaan kohtuulliset tavarapalkinnot, lahjakortit max 4 x osallistumismaksu.
Top-3. Muistopalkinnot, arvoltaan pienet tai kohtuulliset tavarapalkinnot, lahjakortit max 3 x osallistumismaksu. 
Top-3. Muistopalkinnot, arvoltaan pienet tavarapalkinnot, lahjakortit max 2 x osallistumismaksu.
Top-3. Muistopalkinnot.

Kilpailun tuotot tai osa tuotoista voidaan PDGA tier -vaatimusten rajoissa ohjata seuralle, pelaajapakettiin tai esim. 
hyväntekeväisyyteen. Kilpailun tiedoissa ja tiedotuksessa on julkaistava jaettavat palkinnot ajoissa ja selkeästi.

Rahapalkintoina jaetaan yht. 
(ilmoita summa tai osuus)

eur

SFL:n suositukset palkintojen jakamiseen: 

KILPAILIJAT JA PALKINNOT

Pelaajamäärä  Osallistumismaksut  Pelaajapaketti

 Palkintojen jakautuminen: Palkittavien määrä, raha- tavara- vai muistopalkinnot ym. Ks. SFL suositukset alla.

Kilpailupaikkojen jakaminen: Valitse yksi tai useampi 
Ilmoittautumisjärjestys 

Ei Kyllä, arvo n.

PERUSTIEDOT 
Kilpailun nimi 

________________________________________ 

Järjestävä seura (päävastuu) 

________________________________________ 

Aloituspäivämäärä
(PP / KK / 2017):

_____ / _____ / 2017

Päättymispäivämäärä
(PP / KK / 2017):

_____ / _____ / 2017

Kilpailun verkkosivut: 

__________ _______________ _________________________

_____________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________

http://www.pdga.com/rules/exam
http://www.pdga.com/files/2016_pdga_international_program_guide_-_complete_updated_051516.pdf


Junioriluokat (amatööriluokkia)PRO-luokat 

MPO:  Avoin 
MPM:  Seniorit-40 
MPG:  Seniorit-50 
MPS:  Seniorit-60 
MPL:  Seniorit-70 
MPE:  Seniorit-75
MPR: Seniorit-80

Naisten pro-luokat 

       FPO: Naiset 
FPM:  Naiset-40 
FPG:  Naiset-50 
FPS:  Naiset-60
FPL:  Naiset-70

Amatööriluokat

MA1: Am Advanced 
MA2: Am Intermediate
MA3: Am Recreational
MA4: Am Novice 

MM1: Am Advanced -40
MG1: Am Advanced -50
MS1: Am Advanced -60
ML1: Am Advanced -70

Naisten amatööriluokat

FA1: 
FA2: 
FA3: 
FA4: 

Am Advanced Naiset
Am Intermediate Naiset 
Am Recreational Naiset 
Am Novice Naiset

FM1: Am Advanced Naiset -40
FG1: Am Advanced Naiset -50
FS1:  
FL1:  

Am Advanced Naiset -60 
Am Advanced Naiset -70

Am Rating

Any
< 935
< 900
< 850

Any
Any
Any
Any

Am Rating

Any
< 825
< 775
< 725

Any
Any
Any
Any

FJ1: Tytöt-18 
FJ2: Tytöt-15 
FJ3: Tytöt-12 
FJ4: Tytöt-10 
FJ5: Tytöt-8 
FJ6: Tytöt-6

KILPAILUSSA JÄRJESTETTÄVÄT LUOKAT  (Rastita. Huom: Pros@am rating-rajat saattavat vielä muuttua kaudelle 2017.)

PROS PLAYING AM Kyllä Ei, perustelut  kohdassa "lisätiedot ja tarkennukset".

* Pros playing am sallii pro-pelaajan osallistuvan sellaiseen amatööriluokkaan, johon hänen rating-pisteytyksensä oikeuttaa.

MJ1: Juniorit-18
MJ2: Juniorit-15
MJ3: Juniorit-12
MJ4: Juniorit-10
MJ5: Juniorit-8
MJ6: Juniorit-6

AIKATAULU 

Pelaajakokous

Klo  _____  :  _____ 

Kierros 1

Klo  _____  :  _____ 

Kierros 2

Klo  _____  :  _____ 

OHEISTOIMINTA

Parigolf  CTP  Longest drive  Arvonta  Muu: ______________________________

ERIKOISSÄÄNNÖT / PAIKALLISSÄÄNNÖT Muista ilmoittaa kaikki paikallissäännöt ja anoa waiverit PDGA:n Tour Managerilta!

Kierros 3

Klo  _____  :  _____ 

Kierros 4

Klo  _____  :  _____ 

FASILITEETIT

Korimallit: __________________________________________ Tiimateriaalit: ________________________________ 

Kisakeskus: Ei Kyllä, henkilökapasiteetti: ________ WC:t /saniteettitilat radalla: Ei Kyllä 

Lähimmät ruokailupaikat: _______________________________________________________________________________ 

Ensisijainen majoitus ja etäisyys radalta: ___________________________________________________________________ 

Pros@am

< 970
< 935
< 900
< 850

< 935
< 900
< 850
< 800

Pros@am

< 925
< 825
< 775
< 725

< 875
< 825
< 775
< 725

http://www.pdga.com/files/2016_pdga_international_program_guide_-_complete_updated_051516.pdf
http://www.pdga.com/general-contact?role_id=3006


LISÄTIEDOT JA TARKENNUKSET:



OHJEITA: TD-OPAS 2017 PDGA International Program Guide Viralliset säännöt ja kilpailusäännöt

AIKATAULU: Suunnitelma tulee toimittaa hyväksyttäväksi liitossa viimeistään 4 viikkoa ennen kilpailua. 
Kisoja voi hakea myös lyhyemmällä varoitusajalla, mutta SFL ei takaa että käsittelyaika riittää PDGA-statuksen saamiseen. Käsittelyä 
on kuitenkin nopeutettu kaudelle 2017.

Tourien osakilpailuja sekä SM-kilpailuja voidaan hakea vain liiton erikseen ilmoittaman hakuajan puitteissa. 

HAKIJA: Kilpailua voi hakea vain SFL:n jäsenseura - ei yksityishenkilö, muu seura tai muu toimija.

TD (Kilpailunjohtaja): Jos TD osallistuu kilpailuun pelaajana, tulee kilpailuun nimetä toinen TD (ei-pelaava TD tai toisessa luokassa 
pelaava apu-TD).  Jollei toista TD:tä ole käytettävissä, TD:n tulee jättää pelaamatta. 

Kaikilla kilpailunjohtajilla täytyy olla PDGA:n sääntökoe (CO-testi) suoritettuna ja voimassa.  SFL kustantaa sanktioitujen kilpailujen 
TD:ille PDGA sääntökokeet kaudella 2017. Ota yhteys: pdga@frisbeegolfliitto.fi  mikäli olet nimetty TD vailla CO-merkintää.

Kilpailunjohtaja on vastuussa laiminlyöntien tai sääntörikkeiden raportoinnista kaikissa tapauksissa. Kilpailun päätyttyä TD on 
velvollinen toimittamaan TD-raportin mahdollisimman pian.  Raportti toimitetaan osoitteeseen: tdreport-int@pdga.com 

PAIKALLISSÄÄNNÖT: Jos radalla on väyliä, joissa ei toimita suoraan PDGA:n sääntöjen mukaan, paikallissääntöjen käyttämiseksi anoa 
aina lupa PDGA:n Tour Managerilta.  Mikäli poikkeuslupaa ei myönnetä, on kilpailu automaattisesti X-tier (ei ratingeja). Ratingien 
saamiseksi tulee väylä pelata PDGA:n sääntöjen mukaisesti tai jättää se kokonaan pelaamatta.

PDGA TIER: Lisäinfoa tiereistä ja niille asetetuista vaatimuksista löytyy PDGA International Program Guidesta.

KAUPALLISET YHTEISTYÖKUMPPANIT: SFL jäsenseuroilla on täydet kaupalliset oikeudet järjestämissään erilliskilpailuissa ja PDGA-
liigoissa. Kisakoneeseen saa tapahtumasivuille myydä mainoksia vapaasti. Mainosten tulee olla urheilun eettisten periaatteiden ja 
urheiluhengen mukaisia. Kaupallisia ristiriitoja tulee välttää (keskenään saman toimialan yritysten kanssa on ehdottomasti 
neuvoteltava, mikäli suunnitteilla jaettu näkyvyys samassa tapahtumassa). SM-kilpailujen ja tourien kaupallisista oikeuksista 
sovitaan erikseen. Kilpailun sponsorit on suositeltavaa kilpailuttaa.

KISAKONEEN TIEDOT: Kisakoneeseen on syötettävä tiedot mahdollisimman täydellisinä ja hyvissä ajoin. Kaikki kiintiöt, villit kortit ym. 
sekä muutokset tiedoissa tulee koordinoida SFL toiminnanjohtajan kanssa ja tiedottaa hyvissä ajoin. 

Kisakone on kilpailun virallinen viestintäkanava. Kisakoneen kilpailusivuilta tulee löytyä kaikki pelaajien tarvitsema tieto 
ensimmäisenä. Kisakoneen tiedot voi jakaa edelleen esimerkiksi sosiaalisessa mediassa, mikäli some-kanavia käytetään aktiivisesti 
osana viestintää.

HAKUPROSESSI

______________________________________        _____  / _____ 2017          ____________________________________________
Paikka pp kk Nimi (TD tai järjestävän seuran vastuuhenkilö)

1. Jäsenseura (tavallisesti TD) lähettää hakemuksen.

2. SFL toiminnanjohtaja lähettää Ilmoituksen hakemuksen vastaanottamisesta annettuihin TD-sähköpostiosoitteisiin. (0-3vrk)

3. SFL toiminnanjohtaja käsittelee hakemuksen ja pyytää tarvittaessa täydentämään/täsmentämään tietoja - sekä toimittaa
tiedot SFL hallitukselle (SM- ja tour-kalenterien julkistamisen jälkeen tyypillisesti 1-14 vrk).

4. SFL toiminnanjohtaja ilmoittaa sähköpostitse kilpailun hyväksymisestä, lisää kilpailun SFL:n Kisakoneeseen ja toimittaa
PDGA:n sanktioinnin -> PDGA:lta saapuu sähköpostitse ohjeet ja käyttäjätunnukset annettuun TD:n sähköpostiin.
(SFL laskuttaa jälkikäteen kilpailujen sanktiointimaksut jäsenseuroilta, jäsenmaksulaskujen yhteydessä.)

5. TD hakee PDGA :lta waiverit paikallissääntöjen käyttöä varten (mm. normaalista OB-säännöstä poikkeaminen).

6. Kaikissa kilpailun rakennemuutoksissa TD koordinoi muutokset SFL toiminnanjohtajan kanssa.

Tallenna hakemus aloituspäivämäärän mukaan nimellä "KK-PP_KilpailunNimi_Kisahakemus" esim. 
"06-24_Kesä_Open_Kisahakemus" ja toimita se sähköpostitse: toiminnanjohtaja@frisbeegolfliitto.fi 
Lisätietoja ja tarkentavia tietoja voit kysellä myös puhelimitse SFL toiminnanjohtajalta:  045 663 5168

Olen täyttänyt hakulomakkeen tiedot täydellisinä ja parhaan kykyni mukaan. Olen perehtynyt uuteen vuoden 2017 SFL:n TD-
oppaaseen.  Sitoudun noudattamaan PDGA:n kilpailusääntöjä ja toimimaan vastuullisena kilpailunjärjestäjänä. 

http://www.pdga.com/files/2016_pdga_international_program_guide_-_complete_updated_051516.pdf
mailto:tdreport-int@pdga.com
mailto:pdga@frisbeegolfliitto.fi
http://www.pdga.com/general-contact?role_id=3006
http://frisbeegolfliitto.fi/wp-content/uploads/2016/11/TD-OPAS_2017.pdf
http://www.pdga.com/pdga-documents/international/international-program-guide
http://frisbeegolfliitto.fi/wp-content/uploads/2009/06/pdga_2013_combo_booklet_FI.pdf
mailto:toiminnanjohtaja@frisbeegolfliitto.fi
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