
 

 
 

 
 

WGCC KILPAILUTOIMIKUNTA 
Yleinen ja Seniori-ikäiset   

KULUKORVAUSOHJESÄÄNTÖ 2022 
 
Pelaajalta, joka saa seuralta kulukorvauksia, odotetaan olevan sitoutunut seuran tavoitteisiin, edustaa 
seuraa moitteettomasti, pukeutuu kilpailuissa asianmukaisesti käyttäen mahdollisesti jaettua seuran 
edustusasua ja osallistuu seuran mestaruuskilpailuihin sekä muihin seuran järjestämiin kilpailuihin 
mahdollisuuksiensa mukaan.  
Pelaaja, joka on saamassa kulukorvauksia kaudelta yli 200€ on velvollinen osallistumaan vähintään 
kahteen nuorisotoimikunnan tai aktivointitoimikunnan järjestämään valmennustilaisuuteen joko ohjaajana 
tai avustajana tai sitouduttava seuran vapaaehtoistoimintaan, kuten talkoisiin tai kilpailujen järjestämiseen 
kahtena kertana kauden aikana. Jos tämä ei toteudu, niin kulukorvauskatto tiputetaan 200 euroon. 
 
Yleisissä ja Seniorisarjoissa seuraa edustaville pelaajille korvataan kilpailu- ja majoituskuluja alla olevan 
ohjeistuksen mukaisesti. 
 
Korvausten saamisen edellytykset ovat: 

 Pelaajan kotiseura on ja on ollut WGCC ry kuuden kuukauden ajan ennen korvaukseen 
oikeuttavaa tapahtumaa. 

 Pelaajalla on WGCC OY:n rajoittamaton pelioikeus kaudella 2022 
 Maksuvelvoitteet seuraa kohtaan hoidettu 

 
 
Korvauksen piiriin kuuluvat seuraavat KILPAILUTAPAHTUMAT yllä olevat kriteerit täyttäville 
pelaajille: 
 

1. Suomen Golfliiton, Suomen Golf Senioreiden tai Finish Senior Tourin valtakunnallisissa 
kilpailuissa pelaavalla korvataan kilpailumaksut kyseisistä kilpailuista, mikäli pelaaja 
sijoittuu seuraavasti: 

a. FST:llä ja MID-tourilla parhaiden 40% joukkoon 
b. M50 Haastajatourilla ja M40 MID-tourilla parhaiden 30% joukkoon 
c. M60-M75 ja N60-N70 toureilla parhaiden 20% joukkoon omassa sarjassaan 
d. Tasoituksellisilla M/N50-M75/N70 Aluetoureilla parhaiden 20% joukkoon omassa 

sarjassaan  
e. FST karsinnoissa saadessaan pelioikeuden seuraavalle kaudelle 

 
2. Oman ikäluokkansa Suomenmestaruus (LP ja RP) kilpailuissa seuraa edustaville 

pelaajille korvataan kilpailumaksu. Lisäksi majoituskuluista max 50€/vrk 
yhdensuuntaisen matkan ollessa yli 100km.  
 

3. Finnish Tourin lyöntipeli kilpailuissa seuraa edustaville pelaajille selvittäessään cut’in 
korvataan kilpailumaksu. Kevään 2022 FT karsintakilpailua ei korvata. Lisäksi 
majoituskuluista max 50€/vrk yhdensuuntaisen matkan ollessa yli 100km.   



 

 
 

 
4. Joukkue-SM kisojen osallistumismaksu (Yleinen, Mid, oman ikäluokkansa Senior) 

 
Edustuspelaajien ja joukkueiden valinnat tekee tarvittaessa seuran kapteenit yhdessä seuran 
puheenjohtajan kanssa.  

 
Korvauskatto 

● Seura korvaa yhden kauden aikana maksimissaan 800€ pelaajaa kohden tätä ohjetta 
noudattaen. 

 
Kulukorvausten hakeminen 

● Koko kauden sisällään pitävä kulukorvauslasku kuitteineen ja allekirjoitettuna sähköisenä 
rahastonhoitajalle ja kilpailutoimikunnan puheenjohtajalle viimeistään 30.11.2022. Laskuun 
käytettävä pohja osoitteesta https://www.wgcc.fi/kilpailutoiminta 

● Vain yksi lasku/kausi hyväksytään 
 
Korvausten maksaminen 

● Kattosumman tullessa täyteen mahdollisimman nopeasti resurssien saatavuuden mukaan. 
● Jos kattosumma ei täyty maksu suoritetaan vuoden 2022 loppuun mennessä 

kulukorvausanomusta vastaan. 
● Seuralla on oikeus rajoittaa korvaussummia kesken kauden, jos rahatilanne sitä vaatii. 

 


