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Junioritoimikunta

HGK:n juniorien Kilparyhmien sekä Aktiiviryhmä info Pelikausi 2022
Juniorien kilparyhmien toiminta yleisesti
Kilparyhmät on jaettu kolmeen ryhmään: Future 1 & 2 sekä Elite-ryhmiin
Ryhmiin on erillinen haku. Ryhmiin valittavilla pelaajilla tulee olla kilpailulliset tavoitteet golfissa/
halu käydä kilpailuissa ja motivaatiota harjoitella myös ryhmätreenien ulkopuolella omatoimisesti.
Kilparyhmien lisäksi on Aktiiviryhmä, joka toimii kilparyhmien ns. kevytversiona. Eli pelaajille jotka
haluavat harjoitella aktiivisesti ympäri vuoden ja ovat kiinnostuneet kilpailemisesta jossain määrin tai
ovat aloittelemassa kilpailemista seuratasolla sekä kansallisilla juniorikiertueilla (Future Tour).
Ryhmien toiminta on jaettu kahteen harjoituskauteen:
Pelikausi - toimintakausi toukokuun alusta-syyskuun loppuun. Ryhmiin haku on huhtikuun aikana.
Sisäkausi - toimintakausi lokakuun lopusta-huhtikuun loppuun. Ryhmiin haku on lokakuun alussa.
Elite-ryhmä on tarkoitettu 2001-2007 syntyneille pelaajille, joilla on näyttöjä kansallisilta kiertuieilta
ja kova motivaatio harjoitella tavoitteellisesti.
Future-ryhmät on tarkoitettu 2001-2014 syntyneille pelaajille.
Future 1 ryhmässä on hiukan vanhemmat pelaajat/ kokeneemmat kilpailijat
Future 2 ryhmässä on hiukan nuoremmat pelaajat/ vähemmän kokeneet kilpailijat
Aktiivi-ryhmä on tarkoitettu 2001-2014 syntyneille pelaajille
Future 2- ja Aktiivi-ryhmät harjoittelevat pääsääntöisesti yhdessä.
Lisätietoja ryhmistä antavat valmentajat Henrikki Tolonen ja Jani Saarinen.
Pelikauden 2022 ryhmiin haku on 9.4.-24.4.2022 erillisellä hakulomakkeella.
Linkki lomakkeeseen
Sisäkauden kilparyhmissä mukana olleiden ei tarvitse hakea erikseen pelikauden ryhmiin.
Ilmoitamme ryhmävalinnat 27.4. mennessä.

Kilpaileminen ja eri sarjat
Tästä löydät yleisinfon Golfliiton kilpailukiertueista: https://golf.fi/kilpagolf/kiertueet/future-tour/
Löydät sieltä myös linkin webinaariin, jossa käydään läpi eri kilpailuja ja mihin sarjaan kannattaa
mahdollisesti osallistua.
Meillä on vanhempainilta/ -info kilparyhmien osalta ti 19.4. klo 19:45 alkaen. Siellä voit kysyä
kysymyksiä kilpailemiseen yms. liittyen. Käythän kuitenkin ensi tutustumassa Golfliiton
materiaaleihin.
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EDUTUSPELAAJAT ja KILPARYHMIEN JUNIORIT
Valmentajat valitsevat ryhmät junioreiden innostuksen ja taitojen perusteella.
Ryhmä

Aktiivi

Future 1 ja 2

Elite

Tasovaatimus

Haku/ nimetty ryhmä

Haku / Nimetty ryhmä

Nimetty ryhmä

Tour jota pelaa

Future (ei
välttämätöntä)

Future/ FJT Challenge

FJT Challenge/ FJT / FT

Kisamaksut
kansallisiin kisoihin

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Harjoituskierros

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kilpailun poletit

Max. 2 kpl kisa- ja
harjoituspäivänä

Max. 2 kpl kisa- ja
harjoituspäivänä

Max. 2 kpl kisa- ja
harjoituspäivänä

Tourin karsinnat

Ei

Ei

Ei

Matkakulut kisoihin

Ei

Ei

Ei

Majoitus kisoissa

Ei

Kyllä max. 30 €/ yö
(FJT)*

Kyllä max. 30 €/ yö
(FJT)*

Ryhmätreenit

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Henk.koht.
Valmennus

Ei

max. 3 kpl per kisakausi

max. 8 kpl per Kisakausi

Talin Poletit

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Farmin apuohjaajana
tai kisojen
vapaaehtoisena
toimiminen

Ei

Kyllä

Kyllä

Kilpailu- ja
kierrostilastointi

Ei

Vapaaehtoinen

Kyllä

Valmennus

Junioreiden SM-kisat (henkilökohtaiset, juniorijoukkue)
Henkilökohtaiset: korvataan kaikille mukaan päässeille kilpailumaksu, majoitus* (max. 50 e/yö),
harjoituskierros ja poletit.
Juniori joukkue-SM: korvataan kilpailumaksu, majoitus*, ruokailut 2 kpl/ pvä, harjoituskierros ja
poletit.
Junioreiden osalta kaikki välittömät kustannukset kilpailuihin liittyen tulisi hoitaa toimiston kautta
eikä niitä pitäisi tulla juniorin maksettavaksi lainkaan. Mikäli välittömiä kuluja kuitenkin tulee
maksettavaksi, korvataan ne juniorille ulkopuolisen antamaa alkuperäistä tositetta vastaan. Kuitit
tulee toimittaa Talin toimistoon täytetyn HGK:n kulukorvauslomakkeen kanssa mahdollisimman pian
kulun syntymisen jälkeen.
Huom! HGK ei korvaa kiertueiden karsintojen kilpailumaksuja.
* majoitus korvataan kisoissa, jotka ovat sellaisella etäisyydellä Helsingistä, että vaativat
yöpymisen. Voit varmistaa asian vielä toimistosta etukäteen.

