
 

MASTER GOLFIN JUNIOREIDEN KILPAILUKULUKORVAUKSET KESÄKAUSI 2023 

 

Master Golfin Junioreiden kilpailukulukorvauksien edellytykset.  

• Osallistuminen Master Golfin ympärivuotiseen Juniorivalmennukseen (HUOM! 

Kesäharjoitteluryhmät eivät sisällä kilpailukulukorvauksia) 

• Suomen Golfliiton virallisissa kilpailuissa edustusseurana/kotiseurana Master Golf 

• Sitoutuminen Master Golfin ympärivuotisen Juniorivalmennuksen sisältöön 

o Harjoituksiin osallistuminen (poissaoloista sovittava erikseen) 

• Pelioikeus MGC OY:n kentällä 

• Apuohjaajana toimiminen 2x harjoitusilta (klo 17-20) Rookies -ryhmien harjoituksissa 

• Kilpailuraporttien kirjoittaminen vähintään neljästä eri kilpailusta kauden aikana. Raportit 

toimitetaan sähköpostitse (anne.balk@mastergolf.fi) viimeistään 2 päivän kuluessa kilpailusta 

• Osallistuminen Master Golfin mestaruuskilpailuihin, mikäli mahdollista Suomen Golfliiton 

kisojen puitteissa 

• Urheilijamainen ja asiallinen esiintyminen Master Golfin edustuspelaajana 

• Golfsääntöjen ja etiketin noudattaminen 

Mikäli kilpailukorvauksien edellytyksen ehdot eivät täyty, tullaan kulukorvaukset perimään takaisin. 

Juniorilla on itsellä vastuu huolehtia, että ehdot täyttyvät. 

 

Huomioitavaa 

 

Junioreiden tulee suorittaa itse kilpailumaksut ja hakea Master Golfin kulukorvauslomakkeella kulut 

viimeistään 30 päivää kilpailun jälkeen (HUOM tositteet mukaan maksuista). Erillisiä matka, ruokailu- tai 

majoitus yms. kuluja ei korvata. Juniorin tulee itse seurata maksettujen kulukorvauksien määrää. 

(Mahdolliset liikasuoritukset tullaan perimään takaisin). Mahdollisten ulkomaankilpailujen korvauksista 

erillinen päätös toimikunta/johtokunta (anomus kirjallisesti ennen kilpailuja). Suomen Golfliiton 

juniorikilpailuissa ja matkoilla alkoholin, tupakkatuotteiden, sekä nuuskan käyttö on kielletty.  

 

 

 

 

 

 



Tour-ryhmä 

 

Ryhmäläisille korvataan kilpailumaksuja seuraavasti 

• Finnish Junior Tour, FJT Challenge ja Future Tour kilpailumaksuja enintään 350€/kausi.  

• Kilpailumaksuksi lasketaan: kilpailumaksu + 1 kpl poletti/kisapäivä 

 

Lisäksi korvataan edellä mainittujen sarjojen finaaleissa ja SM (Henkilökohtainen lyöntipeli ja reikäpeli) 

kilpailumaksu + harjoituskierros + 1kpl poletti/kisapäivä.  

 

Academy-ryhmä 

 

Ryhmäläisille korvataan kilpailumaksuja seuraavasti:  

• Finnish Junior Tour, FJT Challenge ja Future Tour kilpailumaksuja enintään 150€/kausi. 

•  Kilpailumaksuksi lasketaan: kilpailumaksu + 1 kpl poletti/kisapäivä.  

 

Lisäksi korvataan edellä mainittujen sarjojen finaaleissa ja SM (henkilökohtainen lyöntipeli ja reikäpeli) 

kilpailumaksu + harjoituskierros + 1kpl poletti/kisapäivä. 

 

Future-ryhmä 

 

Ryhmäläisille korvataan kilpailumaksuja seuraavasti:  

• Future Tour kilpailumaksuja enintään 70€/kausi. 

• Kilpailumaksuksi lasketaan: kilpailumaksu + 1 kpl poletti/kisapäivä. 

 

Lisäksi korvataan edellä mainittujen sarjojen finaaleissa ja SM (henkilökohtainen lyöntipeli ja reikäpeli) 

kilpailumaksu + harjoituskierros + 1kpl poletti/kisapäivä. 

 

 

 


