
 

Hei, 

St. Laurence Golfissa järjestetään 11.–15.7.2017 European Girls´ Team Championship -kilpailu, jossa 

18-vuotiaat tai nuoremmat tytöt pelaavat joukkueiden Euroopan mestaruudesta. Kilpailijoita on yhteensä 114 

yhdeksästätoista eri maasta, myös Suomen joukkue osallistuu kilpailuun. Tämän lisäksi mukana on joukkueiden 

kapteenit ja muita avustajia sekä runsas joukko vapaaehtoisia. St Laurence Golfissa on paikalla myös Euroopan 
Golfliiton (EGA -European Golf Association) ja Suomen Golfliiton (SGL) edustajia. Pelaajat saapuvat Suomeen pääosin 

lauantaina 8.7. ja lähtevät kotiin sunnuntaina 16.7. Joukkueet majoittuvat Cumulus Resort Siuntiossa. 

Harjoituskierrokset pelataan sunnuntaina ja maanantaina 9.–10.7. 

Maanantaina harjoituskierroksen jälkeen ovat viralliset avajaiset Klubilla n. klo 18. Joukkueet marssivat lippu- 

kulkueessa rangen eteen, jossa ne esitellään. Tiistain ja keskiviikon aikana pelataan lyöntipelin karsintakier-       

rokset, jonka jälkeen siirrytään reikäpeleihin. Päivittäin startit alkavat n. klo 8. ja torstaina aloitetaan jo klo 7. 
Lauantaina 15.7. on finaalipäivä, jolloin pelataan sijoitusottelut ja luonnollisesti voitosta – siis Euroopan 

mestaruudesta. Palkintojenjakotilaisuus ja viralliset seremoniat pidetään Klubilla heti finaalipelien selvittyä.     

Kisojen päättäjäistilaisuus järjestetään Cumulus Resort Siuntiossa lauantai-iltana. Tähän osallistuvat kaikki 

joukkueet, kilpailun organisaatio sekä EGA:n, SGL:n ja StLG:n edustajia. 

Kisoja saa seurata ilmaiseksi, mutta huomioithan, että golfautoilla ei voi liikkua kisakentällä eli kisoja 
seurataan kävellen. 

Viikon aikana on muutamia asioita, joita tulee ottaa huomioon: 

• Kalkki-Petteri -kenttä on suljettuna 9.-15.7. välisen ajan kilpailulle, Pyhä Lauri ja Par3 ovat käytössä.  

• Kalkki-Petteri on myös suljettuna 16.7. vapaaehtoisille järjestettävän kilpailun ajan. 

• Pyhä Lauri on varattu osakkaille, pelioikeuden haltijoille ja heidän vierailleen viikonloppuina  

8.–9.7. ja 15.–16.7. 

• Kyseiselle ajankohdalle ei oteta extra varauksia kentän hoidollisista syistä. Lauantaina 8.7. Kalkki-Petteri saattaa 
olla osin kiinni kentän hoidon takia.  

• Range-alueesta suurin osa varataan kilpailijoiden harjoittelua varten samoin puttigriini rangen vieressä. 

• Kilpailijoiden bussikuljetukset saapuvat ja lähtevät P-alueen radanviereiseltä alueelta. 

• Kilpailun toimitsijoille on varattu noin 20 golfautoa, minkä johdosta on syytä varmistaa golfautojen saatavuus jo 

starttiajan varauksen yhteydessä tai varata golfauto etukäteen. 

• Kilpailijoiden suuren määrän vuoksi joudumme vaihtamaan pukuhuoneet. Miehet siirtyvät kilpailujen ajaksi 

yläkertaan ja kilpailijatytöt käyttävät alakerran pukuhuonetta. Vaihdos tehdään pe 7.7. heti aamusta ja muutetaan 

taas takaisin normaalikäyttöön ma 17.7. aamusta. Naisilla ei ole pukuhuonetta käytössä kisaviikolla. 

• On todennäköistä, että klubiravintolassa on ajoittain ruuhkaista. Toivomme, että huomioitte kilpailijoiden 

mahdolliset kiireet. 

• Klubin alakerrassa on kilpailutoimisto. Huomioithan hiljaisuuden kilpailutoimiston läheisyydessä. 

• Klubin yläkerran neuvotteluhuone on varattu kilpailun johdolle, tuomareille ja lehdistölle. 

Lue lisää: www.egtc2017  ja Facebookissa www.facebook.com/egtc2017 

Tervetuloa kannustamaan nuoria lupauksia ja seuraamaan huippugolfia St. Laurence Golfiin ! 

 


