
 

 

KILPAILUOHJEET - KUJT SIMULAATTORITOUR 2021, päiv. 7.1.2021 
 

SARJAT, IKÄRAJAT, PELIMUOTO 
 

Sarjat Synt.vuosi Pelimuoto Tii 
Pojat alle 10v v. 2012 tai 

myöhemmin 
9r., henk.koht. pistebogey täysin tasoituksin Pun.  

Tytöt alle 10v v. 2012 tai 
myöhemmin 

9r., henk.koht. pistebogey täysin tasoituksin Pun.  

Pojat 10-13v v. 2011-2008 9r., henk.koht. tasoituksellinen lyöntipeli täysin tasoituksin Pun.  
Tytöt 10-13v v. 2011-2008 9r., henk.koht. tasoituksellinen lyöntipeli täysin tasoituksin Pun.  
Pojat 14-16v v. 2007-2005 9r., henk.koht. tasoituksellinen lyöntipeli täysin tasoituksin Kelt. 
Tytöt 14-16v v. 2007-2005 9r., henk.koht. tasoituksellinen lyöntipeli täysin tasoituksin Pun. 
Pojat 17-21v v. 2004-2000 9r., henk.koht. lyöntipeli  Valk. 
Tytöt 17-21v v. 2004-2000 9r., henk.koht. lyöntipeli  Kelt. 

 
Pelimuotona on Pojat ja tytöt alle 10 v. sarjoissa on henkilökohtainen pistebogey täysin tasoituksin. 
Sarjoissa Pojat ja Tytöt 10-13v ja 14-16v pelataan 9r. henkilökohtainen tasoituksellinen lyöntipelikisa täysin 
tasoituksin. Sarjat pojat ja tytöt 17-21v pelataan 9r henkilökohtainen lyöntipelikisa ilman tasoituksia.  
 
Oma tasoitus pyöristetään lähimpään kokonaislukuun, esim. hcp 11,8 --> 12 / hcp 12,3 --> 12 / hcp 12,5 --> 
13.  
 
Simulaattori Tour pelataan ajalla 1.1.-28.2.2021. Kokonaiskilpailun tulokset muodostuvat: 

1. tammikuun 1.-31.12021 aikana pelatuista kisakierroksista (Wentworth West & PGA National). 
2. helmikuun 1.-28.2.2021 aikana pelatuista kisakierroksista (Quail Hollow ja PGA National). 
3. Kokonaiskilpailujen parhaat (4 parasta / sarja) kutsutaan finaalitapahtumaan, joka pelataan 

maaliskuun aikana 2021.  
 

KENTTÄ PELATTAVA
T VÄYLÄT  

AJANKOHTA Pelattavat tiit (valitse pelattavan sarjasi mukainen 
tii) 

Wentworth West väylät 1-9 1.-31.1.2021 red = pun., yellow = kelt., white = valk. 
PGA National väylät 1-9 1.-31.1.2021 red = pun., blue = kelt., gold = valk. 
Quail Hollow väylät 1-9 1.-28.2.2021 V birds = pun., III birds = kelt., II birds = valk.  
PGA National väylät 10-18 1.-28.2.2021 red = pun., blue = kelt., gold = valk. 

 
Kisakaudella 1.1-28.2.2021 pelaajat voivat jättää "vaikka kuinka monta tuloskorttia", joista 
kokonaistuloksiin valikoituu kuukauden paras tuloskortti. Kilpailukaudella pelataan kokonaiskilpailu, johon 
kootaan tammikuun ja helmikuun tulokset yhteen. Kokonaiskilpailun pisteet muodostuvat kuukausikisan 
sijoituksen perusteella seuraavasti: 
 

1.  15 pistettä 6. 5 pistettä 
2.  12 pistettä 7. 4 pistettä 
3.  10 pistettä 8. 3 pistettä 
4. 8 pistettä 9. 2 pistettä 
5. 6 pistettä 10. 1 piste 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Sijoituspisteiden lisäksi pelaajalla on mahdollisuus saada lisäpisteitä kokonaiskilpailuun seuraavasti: 
• Jätettyjen tuloskorttien määrä / kk / sarja: 

 
Eniten kortteja jätetty 15 pistettä 6. Eniten kortteja jätetty 5 pistettä 
2. Eniten kortteja jätetty 12 pistettä 7. Eniten kortteja jätetty 4 pistettä 
3. Eniten kortteja jätetty 10 pistettä 8. Eniten kortteja jätetty 3 pistettä 
4. Eniten kortteja jätetty 8 pistettä 9. Eniten kortteja jätetty 2 pistettä 
5. Eniten kortteja jätetty 6 pistettä 10. Eniten kortteja jätetty 1 piste 

 
• Hole-In-One, 5 pist.  

 
Tasatulokset 
Tasatulosten sattuessa voittajat ratkaistaan sarjoissa seuraavasti 

1. Jätettyjen tuloskorttien määrä 
2. Jätettyjen tuloskorttien tuloskeskiarvo 
3. Arpa 

 
TULOSKORTTIEN PALAUTUS: 
Pelaaja ottaa pelatun kierroksen jälkeen valokuvan tuloskortista ja lähettää sen sähköpostilla: info@kujt.fi 
tai WhatsApp:lla Tero Seitsonen p. 050 3456034 / Markus Laakso p. 0400 787865 / Kimmo Seppänen p. 
0400 813383.  
 
Tuloskortin palautuksen yhteydessä ilmoitettava: 

• pelaajan nimi 
• pelaajan hcp 
• pelaajan seura 
• sarja, johon osallistuu simulaattoritourilla 
• merkitsijän nimi 
• pelattu kenttä ja päivämäärä 

 
TULOSPALVELU: 
Kokonaiskilpailun tulokset päivittyvät: http://www.kujt.fi/kujt-simulaattori-tour-2021/ 
Kyseinen sivu toimii simulaattoritourin virallisena tiedotuskanavana. Kilpailuun liittyvät yhteydenotot 
sähköpostiin info@kujt.fi 
 
KILPAILUMAKSU JA ILMOITTAUTUMINEN: 
Ei erillistä osallistumismaksua. Jokainen pelaaja vastaa omista simulaattorin käyttöön liittyvistä 
kustannuksista. Simulaattoritourille ei tarvitse ilmoittautua erikseen. Palautettu tuloskortti toimii 
ilmoittautumisena. Ilmoittautumalla simulaattoritourille annat luvan tulosten julkaisuun www.kujt.fi -
sivuilla ja mahdolliseen kilpailuun liittyvään tiedottamiseen.  
 
Kilpailun järjestäjällä on oikeus tehdä muutoksia peliaikatauluihin ja kilpailuohjeen sisältöihin 
pandemiantilanteen mahdollisten vaikutusten takia. Muutokset ja päivitetyt kilpailuohjeet löytyvät 
www.kujt.fi -sivulta.  
 
Kilpailutoimikunta: 
Tero Seitsonen, NGK 
Markus Laakso, TGK 
Kimmo Seppänen, NGK 
 
PELIASETUKSET: 
Liite 1. Trackman; valittavat peliasetukset 
Liite 2. Sports Coach; valittavat peliasetukset 
 
 



 

 

LIITE 1. Trackman, peliasetukset 
1. Valitse Setting --> Game type -->  2. Valitse Holes --> joko front 9 tai back 9 
Individual Stroke (=lyöntipeli) tai   riippuen siitä, mikä on pelattava kokonaisuus 
Individual Stableford (=pistebogey)     

                   
3. Pins --> valitse easy   4. Mulligans --> valitse NO 

                      
5. Puttaus --> valitse Auto-Fixed 6. First tee warm-up --> valitse off (lämmittelyt 

huolella ennen kisaa)) 

                    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

LIITE 2, Sports Coach, peliasetukset 
1. Valitse olosuhteet normaali ja sää hieno 

 
2. Mulligans, valitse ei /  3. Puttaus, annettu, valitse 2,4m 
 automaatti puttaus, valitse päällä 

                       
4. Valitse pelattava kenttä   5. Kilpailu: sarjat tytöt & pojat alle 10-v. pistebogey, muut 

sarjat lyöntipeli 

              
6. Valitse pelattavaksi kentän etu9 / taka9 kilpailuohjeen mukaisesti 

 


