Race To Belek – viikkokilpailu
sponsored by Matrix Golfmatkat
Yleinen viikkokilpailu alkaa 21.5. alkavalla viikolla (vko 21) viimeinen 27.8. alkavalla viikolla (vko 35).
Viikkokilpailuja on yhteensä 15 kpl
Kokonaisranking tulokset:
Kokonaisrankingin lopputuloksiin huomioidaan pisteet kuudesta parhaasta osakilpailusta.
Lähtöajat
Viikkokisa pelataan maanantaista lauantaihin normaalin kierroksen yhteydessä, ajanvaraukset NexGolfin
kautta. Merkitsijän on oltava mukana koko kierros. Merkitsijän ei tarvitse kuitenkaan itse osallistua
viikkokilpailuun.
Allekirjoitettu tuloskortti jätetään heti pelin jälkeen caddiemasterille tai toimiston ollessa kiinni toimiston
postilaatikkoon. Kortin viimeinen jättämisaika on aina lauantai-ilta!
Pelaaja voi osallistua viikkokisaan useamman kerran viikon aikana. Viikon paras kierrostulos jää voimaan.
Kilpailumaksu täytyy maksaa jokaisesta suorituksesta!
Kilpailumaksu
•
•

Pelioikeuden haltijalta 8€/ viikkokilpailu suoritus
Muilta GreenFee+ 8€/ viikkokilpailu suoritus
Kilpailumaksulla saat kierrokselle maistuvan Oatis kaurasnacks pussin ja Olvi- juoman!

Sarja:
18r pb/hcp 0-36
•
•
•

Miehet, keltainen tii
Naiset, punainen tii
Juniorit alle 12v punainen tii, yli 12v keltainen tii.

Kilpailussa noudatetaan Golfin sääntöjen lisäksi Laukaan Peurunkagolfin
paikallissääntöjä
Pelaaja on itse vastuussa siitä, että oma tasoitus on ajan tasalla.
Pistetaulukko
Tasatuloksessa parempi tasoitus ratkaisee. Mikäli tarkka tasoitus on sama, sijoitus
ratkaistaan matemaattisen menetelmän mukaan. Kokonaistuloksiin lasketaan 6 parasta
tulosta.
Mikäli viimeisen kilpailun jälkeen pisteet ovat tasan, vähemmän viikkokisaosallistumisia
pelannut voittaa. Tämän jälkeen parempi tasoitus voittaa. Mikäli vielä pisteet tasan
ratkaistaan se matemaattisen menetelmän mukaan.
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Palkinnot
Viikon paras palkitaan Oatis- kaurasnacks ja Olvin tuotekassilla ja Callawayn palloilla
Viikkokilpailun finaaliin kutsutaan jokaisen viikkokilpailun voittaja, 15 parasta Rankingissa sijoittunutta ja
kauden kolme parasta SCR-tuloksen tehnyttä pelaajaa. Lisäksi arvomme kolme paikkaa Finaaliin painotetulla
arvonnalla (mitä enemmän Sinulla on pelattuja kilpailuja, sitä enemmän arvontalipukkeita)
Finaaliin saa mukaan pisteitä siten että kokonaisrankingin ykkönen saa 5p, kakkonen 4p, kolmonen 3p,
nelonen 2p ja viides – kymmenes 1p. Pelkällä viikkokisavoitolla mukaan päässeet eivät saa lähtöpisteitä
Finaaliin.
Finaalikilpailun pelimuoto on 18r pb/hcp. Finaalissa miehet pelaavat keltaiselta ja naiset punaiselta teeltä.
Finaalikilpailun kaksi parasta miestä ja paras nainen lähtee edustamaan Laukaan Peurunkagolfia Belekiin
Matrixin Golfmatkojen Finaaliin marraskuussa 2018! Belekin finaali pelataan seuroittain ja paras seura voittaa
oman kotiseuransa junioreille VIIKON PELIMATKAN TÄYDELLÄ YLLÄPIDOLLA BELEKIIN!

Palkinnot ovat huikeat! Osallistu viikkokilpailuun viikoittain normaalin golfkierroksen
yhteydessä ja pelaa itsesi Belekin koneeseen!
Kilpailunjohtajat:

Juho Ehrola

045-6518006

Jani Linna

050-5249725

Ranking pisteet löydät täältä
Kilpailun Facebook-sivut

Yhteistyössä

