
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Botnia Golf ry     VIIKKOKILPAILUT     2016 

 

 
 

 

 

IKH keskiviikkokilpailut  
IKH Keskiviikkokisa on Botnia Golfin kentällä järjestettävä viikko-

kilpailu, jossa pelataan yhteensä 15 osakilpailua. Viikkokisa pela-

taan keskiviikkoisin ja jokainen kisa on oma kisansa. Miehet ja 

naiset pelaavat samassa sarjassa. Kilpailun sponsorina toimii IKH.   

Pelimuodot    

Pelimuotoina 9 reiän tasoituksellinen pistebogey tai tasoituksel-

linen lyöntipeli, hcp 0-36.  

Palkinnot    

Jokaisen viikkokisan voittaja palkitaan IKH:n lahjakortilla / tuote-

palkinnolla. 

Ilmoittautuminen ja maksu 

Ilmoittautuminen ja maksu suoritetaan klubilla ennen kierrosta, 

osallistumismaksu 5 euroa.  

Pelipäivät: 

IKH keskiviikkokisat pelataan aina keskiviikkoisin aikavälillä 18.5.- 

24.8.2016.  

 

Race to BG International 2016 
Race to BG International 2016 kilpailu on Botnia Golfin jäsenille 

järjestettävä kilpailu kohti veloituksetonta BG International 2016 

matkaa. Kilpailu alkaa 18.5.2016 järjestettävästä IKH keskiv-

iikkokisasta ja päättyy 28.8.2016 järjestettävään Botnia Golf 

Openiin. 

Race to BG International 2016 kilpailussa saa pisteitä sijoitusten 

mukaan. 

Pisteitä saa seuraavista kilpailuista: 

IKH keskiviikkokilpailut (15 kpl) 

Botnia Golf Open (tupla pisteet) 

Pisteet ja sarjat: 

Pisteitä jaetaan kahdessa sarjassa: hcp 0-15,9 ja hcp 16-36. 

1 = 7 pistettä, 2 = 5 pistettä, 3 = 4 pistettä, 4 = 3 pistettä,  

5 = 2 pistettä, 6 & muut sijat = 1 piste 

 

Botnia Golf Openissa jaossa tupla pisteet:  

1=14 pistettä, 2=10 pistettä, jne. 

Kilpailu alkaa 18.5.2015 järjestettävästä IKH keskiviikkokisasta ja 

päättyy 28.8.2016 järjestettävään Botnia Golf Openiin. 

Race to BG International 2016 kilpailussa saa pisteitä sijoitusten 

mukaan. 

 

MID –trophy 2016 

MID –trophy viikkokilpailut pelataan tiistaisin ja pelipäivät lö-

ytyvät kilpailukalenterista. Osallistumisoikeus on kaikilla yli 30 

vuotiailla miehillä ja naisilla jotka ovat BG:n jäseniä. Alkukil-

pailuja pelataan yhteensä 6 kpl viikkokisojen muodossa, 

jokainen alkukilpailu pelataan 9-reikäisenä.  

Pelimuotona  

alkukilpailuissa 9 reiän tasoitukseton pistebogey., miehet: valkoi-

nen tee, naiset: keltainen tee.  

Finaali 14.8.2016  

pelataan 18 reikäisenä, miehet: valkoinen tee, naiset: keltainen 

tee. Osallistumisoikeusfinaaliin on, alkukilpailuissa kerätty väh. 1 

piste (osallistunut väh. kerran alkukilpailuun). 
Ilmoittautuminen ja maksu 

Ilmoittautuminen ja maksu suoritetaan klubilla ennen kierrosta, 

osallistumismaksu 5 euroa.  

 

Senioreiden viikkokilpailu 
Senioreiden viikkokilpailu on Botnia Golfin kentällä järjestettävä 

viikkokilpailu, jossa pelataan yhteensä 20 osakilpailua. Kisat pela-

taan pääasiassa torstaisin, paitsi viikoilla: 24, 26 & 29. 

Torstaina alkavissa kilpailuissa kierroksen voi myös pelata seuraa-

vana päivänä. Kisa on avoin, mutta muiden seurojen jäsenet voi-

vat osallistua vain yksittäisen kilpailun pääpalkintoon. Miehet ja 

naiset pelaavat samassa sarjassa. 

Pelimuodot 

Pelimuotoina 9 tai 18 reiän tasoituksellinen lyöntipeli tai tasoituk-

sellinen pistebogey, hcp 0-36. 

Palkinnot 

Jokaisen kilpailun palkintona on lahjakortti tai tavarapalkinto. 

Ilmoittautuminen ja maksu 

Ilmoittautuminen ja maksu suoritetaan klubilla ennen kierrosta, 

osallistumismaksu 5 euroa. Vieraspelaajilta osallistumismaksu on 

25 euroa. 

Pelipäivät 

Senioreiden viikkokilpailut pelataan aina torstaisin aikavälillä 12.5.-

24.9. paitsi yllämainittuina päivinä perjantaisin.  

 

Naisten kilpailut 
Naiset järjestävät useita kilpailuja kauden aikana. Kisat ovat vain 

BG:n naisjäsenille lukuun ottamatta Tanttukisaa. 

Kisapäivät  

24.5. Leenan ja Anjan huivikisa 

14.6. Susannan ja Lean kisa 

19.7. Maritan ja Minnan kisa 

16.8. Helin ja Mervin kisa 

29.7. Tanttukisa 

9.9.   Viinikisa 

 

Firmaliiga 
2:n hengen joukkueissa pelattava 9 reiän best ball reikäpeli ½ ta-

soituksin.  Joukkueeseen tulee ilmoittaa 3 pelaajaa, pelaajia ei voi 

vaihtaa kesken Firmaliigan. Pelit pelataan maanantaisin. Mukaan 

mahtuu 24 joukkuetta. Kilpailu on kaikille avoin.  

Lohkot ja pelipäivät. 

2-4 lohkoa: A, B, C, D (6 joukkuetta / lohko). Lohkossa kaikki pe-

laavat kerran toisiaan vastaan. Lohkoista pääsee neljä parasta jat-

koon. Lohkojen pelipäivät: 23.5., 30.5., 6.6., 13.6., & 27.6. Jatkopelit 

pelataan sijoitusten mukaan ja niiden pelipäivät ovat 1.8., 8.8. ja 

15.8. Finaali ja pronssipeli pelataan 26.8. Kaikki pelit pelataan maa-

nantaisin. Heinäkuu pidetään taukoa.  

Ilmoittautuminen ja maksu 

Sähköpostilla osoitteeseen botniagolf@botniagolf.fi. Hinta: 100€ 

+alv /joukkue. Hinta sisältää kilpailumaksun, minimissään pelit vii-

tenä päivänä, kahvin ja sämpylän ennen ottelua, palkinnot ja illal-

lisen finaalipäivänä. Kaikkien pelaajien ei tarvitse olla samasta yh-

distyksestä/yrityksestä.  
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