
 

Kilpailutoimikunta tiedottaa 1/2011   

 

Kilpailuihin ilmoittautuminen 

 Lauantaina pelattaviin ilmoittaudutaan keskiviikkona klo 18:00 mennessä ja 
sunnuntaina pelattaviin ilmoittaudutaan torstaihin klo 18:00 mennessä,  
ellei kilpailukutsussa toisin mainita. 

 Jälki-ilmoittautumisesta peritään 5 € lisämaksu 

 Lähtöarvonnan jälkeisestä peruutuksesta, ilman pätevää syytä, peritään puolet 
kilpailumaksusta (pätevä syy= sairastuminen tai perhesyyt) 

 Poisjäänti kilpailusta ilmoittamatta, peritään täysi kilpailumaksu. 
 

Kilpailujen sarjajako 

 Sarja I:  0 – 15,9 

 Sarja II: 16,0 – 36,0 
 

EGA- tasoitus 

 Kilpailuissa voidaan palkita ainoastaan pelaajat, joilla on voimassaoleva EGA-tasoitus. Tasoi-
tuksen saa aktivoitua palauttamalla 3 kpl tasoituskortteja ja vuoden aikana tulee palauttaa 
vähintään 4 kpl tasoituskortteja, jolloin tasoitus on automaattisesti aktiivinen myös seuraavalla 
kaudella. 

 

Reikäpelit 

 Reikäpeli naiset, vastuuhenkilö Mervi Luoma 

 Reikäpeli miehet, vastuuhenkilö Hannu Merilaita 

 Reikäpeliin ilmoittautumiset 31.5. mennessä, ilmoittautuneet arvotaan kaavioon. Pelit 
on pelattava kaaviossa olevaan määräaikaan mennessä. Pienemmän tasoituksen 
omaava pelaaja on aloitteellinen (vastuussa). 

 Pelataan ¾ tasoituksin, 18 väylän mittaisina. Miehet pelaavat keltaiselta ja naiset 
punaiselta tiiltä tasoituksesta riippumatta. Miesten slope-arvot katsotaan taulukosta 
keltaiselta ja naisten punaiselta. Tasoituksesta huomioidaan ¾. (yläraja 36). Pelaajien 
kentän slope-taulukon ilmoittamien tasoitusten välisestä erotuksesta lasketaan ¾, ja 
näin saatu luku pyöristäen saadaan pelaajien välinen tasoitus.  

 
Esimerkki: 
Pelaaja A: slope-tasoitus 18 
Pelaaja B: slope-tasoitus 11 
 

18 - 11 = 7   ->    7* ¾ = 5,25 
Pelaaja A saa yhden lyönnin eteen kentän viidellä vaikeimmalla väylällä (HCP:t 1-5). 

Pelaajien tulee seurata väyläkohtaisesti kumpi pelaaja voittaa väylän vai meneekö tasan 

mahdollisen tasoitusedun huomioiden. 



18. väylän jälkeisissä tasatilanteissa pelaajat jatkavat peliä aloittamalla uuden kierroksen 

väylältä yksi alkaen, kunnes ero syntyy. Tasoitukset ovat jatkorei’illä voimassa kuten 

normaalilla kierroksella. 

Pelitulos tulee välittömästi kirjoittaa ottelukaavioon (pelin voittajan tehtävä) 

ilmoitustaululla.   

 

Sokkokisa 

Vastuuhenkilönä Marja Villamo/Hannu Merilaita 

9r Pb eli yhdeksästä kisasta valitaan jokaisesta yksi väylä (3/4/5 par),  sen väylän 
bogeypisteet lasketaan tulokseen mukaan. 

Kisassa mukana seuraavat: 

Catmandoo, Pöyröö, Herumet, Krouvi, Peak, Puma, Eepee, Mestis 1. kierros ja 
Ruokamessut 

Osallistujista tehdään kaavio, johon merkitään Pb tulos. Voittaja on se, jolla on yhteensä 
eniten pisteitä!  

Kaikki kilpailijat ovat automaattisesti kisassa mukana eli erillistä ilmoittautumista ei tarvita.  

Ei peritä erikseen maksua, palkinto luovutetaan päättäjäisissä! 

 

Seuraottelut 

 17.6.  EPG-BG,  pelataan Ruuhikoskella 

 6.7.  BG-KGS,  pelataan Kauhajoella 

 29.7. BG-IkG,  pelataan Kauhajoella 

 

Pohjanmaa Tour 2011 osakilpailut 

 su 3.7.  Mizuno Open  (EPG, Ruuhikoski) 

 la 9.7.  Krouvi Open   (BG, Kauhajoki) 

 ma 18.7.  Wärtsilä Finland Trophy  (VaG, Vaasa) 
 

 

Kaikki mukaan kilpailemaan! 
 
Kilpailutoimikunnan puheenjohtaja 
Hannu Merilaita 
hannu.merilaita@dnainternet.net 
040-524 6050 
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