
    

MG:n senioreiden tiistaikilpailun säännöt 2021 

Kilpailut vapaalla starttiajalla klo 8.00 - 18.00 välillä. Jos klubi on kiinni aamuisin, maksu etuysin 

jälkeen. Seniorikilpailu pelataan kulloinkin voimassa olevan paikallissäännön mukaan. 

Pelimuotona on 18 reiän tasoituksellinen pistebogey (keltainen tii, naiset punainen tii). Suositus on, 

että pelaajat käyt-tävät sähköistä tuloskorttia. 

Halutessaan yli 70-vuotiaat voivat pelata 9 tai 18 reikää (punainen tai keltainen tii). Mikäli pelaa 9 

reikää, lisätään toinen virtuaalikierros WHS-sääntöjä noudattaen, jotta tulokset olisivat 

vertailukelpoisia (ei täysin oikeudenmukainen mutta riittävän). Pelattaessa 9 reikää käytetään 

perinteistä tuloskorttia, caddiemaster syöttää tuloksenjärjestelmään ja lisää siihen virtu-

aalikierroksen. Yhdeksän reiän kierroksella ensimmäiselle pelaamatta jääneelle reiälle lasketaan 

tulokseksi nettobogey ja lopuille kahdeksalle nettopar. Jos slope on esimerkiksi 15 (tasoitus 8 en-

simmäisellä kierroksella ja 7 toisella), on toisen kierroksen tulos siten 36 + 1 +7 + eli 44, riippumatta 

ensimmäisen kierroksen tuloksesta (esimerkki: 9 reiän pelattu tulos on 42 (20 pistettä), 

virtuaalikierros on 44 (17 pist.) eli tulokseksi tulee 42 (20) + 44 (17) = 86 (37 pist.). 

Naiset voivat osallistua myös senioreiden tiistaikilpailuun naisten tiistaikilpailun yhteydessä pelaa-

malla toiset 9 reikää eli täyden kierroksen. Maksu molempiin kilpailuihin suoritetaan ennen 

ensimäistä ysiä. Jos naiset haluavat osallistua sekä naisten että senioreiden tiistaikilpailuun, he 

suorittavat kilpailumaksut molempiin kilpailuihin. Osallistumisesta on ilmoitettava kierrokselle 

lähtiessä. Naisseniorilla naisten kilpailuun osallistutaan etuysin tuloksella. Halutessaan naisten 

kilpailun tuloksen voi uusia maksamalla kierrosten välissä kilpailumaksun toisellekin ysille, ja silloin 

parempi tulos jää voimaan naisten kilpailuun. 

Seuran ulkopuoliset seniorit voivat osallistua yksittäisiin kilpailuihin, mutta eivät kokonaiskilpailuun. 

Caddiemasterilla on oikeus peruuttaa kisa, jos sääolosuhteet ovat todella heikot (täytyy tapahtua 

ennen ensimmäistä maksua). 

Kilpailumaksu 

5 euroa ja se maksetaan caddiemasterille ennen kilpailukierrokselle lähtemistä. Jos klubi on 

suljettu ensimmäiselle ysille lähtiessä, maksu kierroksien välissä. 

Viikoittaisten osakilpailuiden palkinnot (palkintopotti ei voi olla suurempi kuin 

osallistumismaksujen yhteissumma) 

Osallistujia 1. palkinto (30 euroa, 

cafeteriatuotteita) 

2.palkinto (20 euroa, 

cafeteriatuotteita) 

3. palkinto (10 euroa, 

cafeteriatuotteita) 

6-9 x   

10-12 x x  

13 - x x x 

 

Viikoittaisissa osakilpailuissa palkitaan ainoastaan pb-sarja, ei scratchia. 



    

Kokonaiskilpailu 

Kokonaiskilpailun lopputulokseen lasketaan kauden kahdeksan parhaan kisan yhteenlasketut pis-

tepogey-pisteet ja scratchissa yhteenlasketut lyöntimäärät. Kilpailu vaikuttaa pelitasoitukseen. Koko-

naiskilpailun tasatilanteessa ratkaisee joko pelaajien paras pistepogeytulos tai pienin lyöntimäärä 

scratchissa, sitten toiseksi paras tulos jne. 

Kokonaiskilpailussa palkitaan kolme parasta HCP-tulosta ja paras scratch-tulos. 

 

Pelipäivät ovat 1.6., 8.6., 15.6., 22.6., 29.6., 6.7., 13.7., 20.7., 29.7., 3.8., 10.8.,17.8., 24,8., 31.8., 

7.9. (yhteensä 15) 

 


