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• Green Card –kokeen suorituskriteerit uudistuvat, 
yhteiset pelisäännöt palautetaan mieleen

• Uusi numeroitu Green Card -kortti

• Rekisteröinti aloitetaan

• Golfliitto lanseeraa aloittelijoille oman 
materiaalipaketin



• ”kansallinen liitto voi edellyttää pelaajalta sääntö- ja 
etikettitestin suorittamista ennen kuin pelaajalle 
annetaan EGA-tarkkatasoitus”
Green Card –koe 
suoritettu Green Card todistus hyväksymisestä 

tasoitusjärjestelmään, tiedot ja taidot riittävät 
golfliikenteessä selviämiseen

• Järjestelmä toiminut hyvin, mutta voisi toimia 
tehokkaammin, suorituskriteerit kaivanneet päivitystä

MIKÄ ON GREEN CARD



Seurat

Nimetyt 
vastaanottajat

Aloittelija

TASOITUSJÄRJESTELMÄ JA 
GREEN CARDIN
MYÖNTÄMINEN



• Green Cardin tarkoitus on osoittaa, että sen 
suorittanut pystyy turvallisesti ja sujuvasti etenemään 
muun golfliikenteen joukossa. 

• Suorittajalla riittävät tiedot ja taidot
1. Etiketistä eli golfkäytöksestä
2. Säännöistä
Lisäksi
3. Omaa riittävän pelitaidon

• Vanhat kriteerit korostaneet edellisten sijasta golfin 
lyöntiteknistä ja tuloksellista puolta.  

TARKOITUKSENMUKAISUUTTA



1. Kirjallinen sääntö- ja etikettikoe

• Yksinkertaisia etiketti- ja 
sääntökysymyksiä aloittelijalle 
olennaisimmista asioista. 

• 15 sääntö- ja etikettikysymystä, 
liitto toimittaa, omia saa käyttää

• Kotitentti  tavoitteena oppia 
etsimään tietoa ja saada käsitys
olennaisimmista sääntö- ja 
etikettiasioista

UUSI GREEN CARD –KOKEEN SISÄLTÖ

2.  Kentällä suoritettava pelitaitokoe

• 3-9 reikää

• Mitataan, onko pelaajalla 
edellytykset pelata kenttää sujuvasti 
ja turvallisesti kentän 
suositusajassa. Konkreettisena 
mittarina aika. 

Hallitsee keskeiset etiketti- ja 
sääntöasiat käytännössä.

 Lyöntitaito riittävä sujuvuuden ja 
turvallisuuden näkökulmasta  

Lyöntitaitokoe poistuu, sen rasteja voi ja kannattaa käyttää aloittelijoiden
harjoittelun motivointiin. 



• FORE
• lyöntijärjestys
• sijoittuminen omassa ja muiden lyöntitilanteessa
• lyöntiin valmistautuminen 
• varusteiden sijoittaminen ja kentällä liikkuminen
• pallon etsiminen ja ohittaminen
• lyöntijälkien korjaaminen
• toiminta viheriöllä

KESKEISET ETIKETTIASIAT



KESKEISET SÄÄNTÖASIAT

• Pallo ulkona
• Varapallo/kadonnut pallo
• Vesiesteet
• Pelaamaton paikka



• Lopullinen päätäntävalta ja vastuu seuroilla ja heidän 
nimetyillä vastaanottajillaan

Suorituksen hyväksymisestä ja kokeiden toteutustavasta

Muualla myönnettyjen Green Cardien hyväksymisestä 
omassa seurassa 

• Kyseessä liiton ohjeistus, jonka liitto tiedottaa niin seuroille 
kuin aloittelijoille, seurat tiedottavat omat käytäntönsä 
aloittelijalle

SEURAT JA VASTAANOTTAJAT AVAINASEMASSA



• Jokaiselta Green Cardin suorittaneelta on testattu Green Cardin osa-
alueet. 
mihinkään kurssiin ei automaattisesti kuulu myönnetty Green Card

• Seurat rekisteröivät heidän nimiinsä suorituksia vastaanottavat 
henkilöt

• Seurat rekisteröivät Green Cardin suorittajat 

• Tiedot toimitetaan liittoon, joka kokoaan ne yhteen

Numeroidut Green Cardit toimitetaan seuroihin rekisteritietoja 
vastaan

GOLFLIITTO EDELLYTTÄÄ



Golfliitto Seurat
GC-

suoritusten
vastaan-
ottajat

GC- ohjeistus
Green Card -kortit
Neuvonta
Materiaaliapu

•Nimeävät
vastaanottajat
•Myöntävät GC:n ja 
päättävät
muiden GC:n
hyväksymisestä

Toimittavat
tiedot vastaanottajista 
ja myönnetyistä
GC:stä

Kokoaa tiedot
toimittaa uusia 
GC –kortteja sitä 
mukaa. 

Toteuttavat Green Card
-kokeen ja päättävät sen
hyväksymisestä



•Uusi Green Card
-Numeroitu, irrotettava kortti
todistusarkissa.

•Aloittelijan materiaalipaketti
-10 euroa (sis. ALV), vapaaehtoinen

•Uudistetut aloittelijan nettisivut



• Alkeisopetus sekä Green Card –
suoritus kaksi eri kokonaisuutta

• Järkevää on luonnollisesti, että 
alkeisopetus tähtää Green Card –
suorituksen 

HUOMIOITAVAA

• Junioreille oma uudistus 2012
Tänä vuonna seuroilla tärkeä 
vastuu uudistuksen 
soveltamisessa lapsille ja nuorille.



• Viikko 11
Green Card –ohjeistus seuroille

• Viikko 16 (pääsiäinen)
Aloittelijan materiaalipaketin sekä 
Green Card –korttien 
toimittaminen alkaa. 

• Toukokuu
Aloittelijan uudistetut nettisivut
julkaistaan. 

AIKATAULU



On koko golfyhteisön etu, 
että aloittelijasta ja 
jäsenestä pidetään 
määrätietoisesti hyvää 
huolta. 
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