Ringside Cup-viikkokilpailut alkavat 22.5.Tervetuloa mukaan!
Seuran viikkokilpailut, Ringside Cup, pelataan koko kauden kestävänä sarjana toukokuusta syyskuun alkuun.
Sarja koostuu 16 viikoittaisesta osakilpailusta sekä kauden päättävästä Grande Finalesta.
Sarjat
Yleinen SCR, HCP naiset, HCP miehet, yleinen pistebogey, sekä ammattilaisten ja
edustuspelaajien SCR.
Pelaaja voi osallistua kaikkiin sarjoihin (miesten tai naisten) pl. ammattilais- ja edustuspelaajat vain omaan SCRsarjaan.
Tiit
Yleinen SCR, ammattilais- ja edustuspelaajat SCR - miehet valkoinen ja naiset sininen
HCP naiset – punainen ja HCP miehet – keltainen (huom! Tiitä ei saa enää valita!)
Yleinen pistebogey - miehet keltainen ja naiset punainen
Pelipäivät
Kilpailukierroksen voi pelata minä päivänä tahansa maanantaista sunnuntaihin.
Pisteytys
Pisteytys viikottaisissa osakilpailuissa 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1
Grande Finalessa kaksinkertaiset pisteet.
Lopullisessa Order of Merit - taulukossa huomioidaan 10 parasta tulosta per pelaaja.
Viikoittaiset sijoitukset ja pisteet ovat nähtävillä seuraavana maanantaina kotisivujen kilpailukalenterissa.
Erikoiskilpailut
Ringside Cupin ohessa pelataan kaksi koko kauden kestävää erikoiskilpailua.
Tradehit Challengessa kerätään bogeypisteitä väylä kerrallaan kaikissa Ringside Cupin osakilpailuissa.
Ensimmäisessä osakilpailussa huomioidaan tulos väylältä yksi, seuraavalla viikolla tulos väylältä kaksi
ja niin edelleen. Cupin viimeisessä osakilpailussa Grande Finalessa huomioidaan kahden viimeisen väylän tulokset ja
voittaja on se, joka saa kerättyä eniten pisteitä 18 väylältä.
Eclectic on tasoitukseton kilpailu jossa pelaaja merkkaa kauden aikana pelatuissa Ringside Cupin
osakilpailuissa parhaan lyöntituloksensa kultakin väylältä.
Tradehit Challenge- ja Eclectic-kilpailuun voi osallistua vain yhden ennalta ilmoitetun sarjan tuloksilla.
Erikoiskilpailujen tulokset merkataan itse kilpailutauluille.
Osallistuminen, kisamaksut ja palkinnot
Ringside Cup:iin osallistutaan ilmoittautumalla aina caddiemasterille ennen kierrosta. Vain etukäteen ilmoitetut
kierrokset lasketaan mukaan tuloksiin. Eri sarjoihin osallistutaan eri kierroksilla ja aina
erikseen ilmoittautumalla. Kahta tai kolmea sarjaa pelaava ilmoittaa ennen ensimmäistä kilpailua kumman sarjan
tuloksilla hän osallistuu erikoiskilpailuun kauden aikana caddiemasterille.
Päätöskilpailu Grande Finalessa voi osallistua vain yhteen sarjaan ja osallistumisoikeuden saa
pelattuaan vähintään kuusi osakilpailua kauden aikana.
Ringside Cup- sarjaan voi osallistua maksamalla joko yksittäisen osakilpailun maksun tai koko kauden
kerrallaan. Useampaan sarjaan oikeuttava kausikortti maksaa 70€, yhteen sarjaan oikeuttava
kausikortti 50€. Yksittäisen osakilpailun hinta on 5€.
Ringside Cupissa palkitaan viikoittain kunkin sarjan voittaja Golfbalancen lahjakortilla a kauden lopussa
kokonaiskilpailujen ja erikoiskilpailujen parhaat erinomaisin palkinnoin.
K3ysi on yhdeksän reiän kilpailu tasoitusryhmille 2-6 (4,5- 54) Sarja kuuluu kausikorttiin. Yksittäinen kilpailu maksaa
3€. Sarja on yhteinen miehille ja naisille. Voittaja palkitaan viikoittain. Ilmoittautuminen caddiemasterille. Kilpailussa
tulokseen vaikuttaa aina ensimmäiset yhdeksän reikää. Lähtöajat vuoroviikoin 1. ja 10. tiiltä.
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