KUORTANE GOLF RY:N SENIORIEN VIIKKOKISAT 2022
NORDIC FLOORS OY on on lupautunut sponsoroimaan viikkokisapalkinnot, joka on kolmen
pallon pakkaus per viikkokisan voittaja. Palloissa lukee teksti Vinyylilattiakauppa.fi ja ne ovat
Titleist Pro V1 -palloja. Viikkokisa on tänä vuonna nimeltään KuGon seniorien Nordic Floors
Tour.

KUGON SENIORIEN NORDIC FLOORS TOUR
MA 9.5. –15.9. (VKOT 19–37)

OSALLISTUMISOIKEUS:
Jokaisella Kuortane Golfin seniorijäsenellä on osallistumisoikeus. Seniorijäseneksi lasketaan jokainen, joka pelikauden aikana täyttää 50 vuotta.
KILPAILUMUODOT:
Maanantaisin kello 10 alkaen pelataan takaysi (9 väylää) väliaikalähdöin tasoituksellisena pistebogeyna (PB/
HCP) ja torstaisin kello 16.30 alkaen pelataan tasoituksellinen lyöntipeli (18 r/LP/HCP) väliaikalähdöin. Lähtöryhmät arvotaan, mutta peliryhmätoiveet otetaan huomioon mahdollisuuksien mukaan. Naiset pelaavat punaiselta
tiiltä ja miehet keltaiselta. Torstain lyöntipelikierroksen takaysin bistebogeytulos on mukana viikon pistebogeykisassa ”viikkopalkinnon” osalta niillä, jotka eivät maanantain kisaan osallistuneet.
Pääasiallisena kesälomakuukautena heinäkuussa molemmat kilpailut (sekä maanantaina että torstaina) alkavat kello 10.
PISTELASKU:
Pelaajan pisteet lasketaan suoraan tuloksista. Viimeisen peliviikon kisasta saa jokainen osallistuja kaksi (2) bonuspistettä.
ILMOITTAUTUMINEN:
Viikkokisaan ilmoittaudutaan Nexgolfin kautta tai caddiemasterille pelipäivää edeltävänä päivänä kello 18:aan
mennessä.
PELIRYHMÄ:
Peliryhmään voi kuulua yksi viikkokisan ulkopuolinen pelaaja, esimerkiksi uusi seniori, uusi jäsen tai lisäkokemusta haluava pelaaja.
OSALLISTUMISMAKSU:
Osallistumismaksu on viisi (5) euroa per kisa (+greenfee, jos pelaajalla ei ole pelioikeutta). Avaus- ja päätöskisan
kisamaksu on 10 euroa. ”Maksu-unohdusten” välttämiseksi niin kutsuttu ”possumaksu” suoritetaan caddiemasterin ”käden” kautta ja caddiemaster merkkaa maksun suoritetuksi. Jos pelaajalla ei ole käteistä rahaa mukanaan,
laitetaan possuun ”velkakuitti”. Velkakuittien yhteissumma veloitetaan pelaajalta ennen päätöskilpailua.
PALKITSEMISET:
Viikkokisan voittaja palkitaan Nordic Floors Oy:n sponsoroimilla palloilla. Tasapisteissä voittaja on alemman tasoituksen omaava pelaaja.
Kauden parhaat määritellään sarjakohtaisesti seitsemän (7) parhaan viikkokisatuloksen yhteistulosten perusteella. Pelaajan palkinto-oikeus määräytyy sen sarjan perusteella, jossa hänen suhteellinen menestyksensä on ollut
parempi. Sarjan voittaja on parhaan yhteistuloksen saanut pelaaja. Tasatuloksen sattuessa voittaja on pelaaja,
jolla on eniten osakilpailuvoittoja. Jos parhaat ovat edelleen tasatuloksessa, ratkaisee paremmuuden viikkokisojen kakkostilojen määrä. Tarvittaessa vastaava vertailu suoritetaan alempienkin sijoitusten perusteella, kunnes
voittaja on ratkennut.
MUUTA:
Kesän aikana voidaan viikkokisa pelata myös muulla kuin kotikentällä. Mahdollisista muutoksista ja vastaavista
ilmoitetaan seniorien WhatsApp-ryhmässä.
SENIORITOIMIKUNTA:
Erkki-Jussi Aho, Jaana Huhtala, Seppo Puumala, Kari Yli-Hallila, Mikko Ylikangas sekä kapteeni Reijo Koivuniemi
puhe- ja läsnäolo-oikeudella.

