Seniorien kuukausikilpailut kaudella 2017

Pelipaikka
Espoo Ringside Oy:n kenttä.

Sarjat
•
•
•

M50 ml vuoden 2017 aikana 50 vuotta täyttävät
M65+ ml vuoden 2017 aikana 65 vuotta täyttävät
N50+ ml vuoden 2017 aikana 50 vuotta täyttävät

Peliaika ja kilpailumaksu
Kilpailu toteutetaan touko-, kesä-, heinä- ja elokuussa. Peliaika on jokaisen viikon maanantai sunnuntai. Kauden ensimmäinen kilpailupäivä on maanantai 1.5. ja viimeinen sunnuntai 3.9.
Kesäkuussa (ml 29.–31.5.) ja elokuussa (ml 31.7. ja 3.9.) pelataan viisi viikoittaista kilpailua.
Ajanvarauksen jokainen osallistuja suorittaa itse. Kilpailuun ilmoittautuminen tapahtuu ennen
lähtöä maksamalla toimistoon kilpailumaksun, joka kierrokselta on ERG ry:n jäseniltä 4,00 € ja
muilta 10,00 €. Koko kauden (siis18 kilpailua) kattava kilpailumaksu ERG ry:n jäseniltä on 40,00 €.
Kilpailuun osallistujilla pitää olla kentälle pelioikeus sekä aktiivinen pelitasoitus.
Kilpailu on mahdollista aloittaa myös aamulla ennen toimiston avautumista. Kilpailusuorituksesta
on tässä tapauksessa tehtävä ennen kierrosta merkintä 1. teellä startterin kopissa olevaan
vihkoon ja kilpailumaksu (ja ilmoittautumisen varmistaminen) suoritetaan toimiston avauduttua.

Tee
•
•

M50 ja M65 keltainen
N50 punainen

Kilpailumuodot
•

Tasoituksellinen (HCP tai PB) kuukausikilpailu

• Tasoitukseton (SCR) koko kauden kilpailu

Tasoituksellinen kuukausikilpailu
Kuukausikilpailu muodostuu ko. kuukauden jokaisena viikkona pelattavasta M50 tasoituksellisesta
lyöntipelistä (HCP) sekä M65 ja N50 tasoituksellisesta pistebogeystä (PB). Kilpailu pelataan
slope-tasoituksin. Yli 65 vuotiaat saavat halutessaan pelata myös nuorempien sarjassa. Viikossa
saa kuitenkin pelata vain yhden kilpailun.
Jokaisen kuukauden tuloksista jätetään kilpailijan huonoin viikoittainen tulos pois, joka voi olla
esim. tulos viikolta, jolloin pelaaja ei ole pelannut lainkaan.
Kilpailussa jaetaan tasoituksellisten sijoitusten mukaisesti viikoittain pisteitä kymmenelle (10)
parhaalle. Voittaja saa 10 pistettä, toinen 9 pistettä, kolmas 8 pistettä, seuraavat pisteen
vähemmän kuin edellinen ja kymmenes yhden pisteen.
Mikäli viikoittaisessa kilpailussa osallistujia on vähemmän kuin kymmenen, niin yläpäästä
poistetaan pisteitä suurimmasta pistemäärästä lähtien portaittain; osallistuvien määrän mukaisesti.
Tasatuloksessa pienemmän tarkan tasoituksen omaava kilpailija voittaa. Jos voittajaa ei saada
näinkään selville, sijoituksen ratkaisee viimeisen 9-6-3 reiän parempi tulos.
Kuukauden viimeisen kilpailun jälkeen kilpailijan ko. kuukaudessa ansaitsemat viikoittaiset pisteet
(pl. siis huonoin tai pelaamaton viikko) lasketaan yhteen ja kaikissa sarjoissa palkitaan kolme
eniten pisteitä saanutta kilpailijaa.
Lisäksi kauden lopussa palkitaan kaikissa sarjoissa kolme koko kauden aikana eniten pisteitä
yhteensä kesän tasoituksellisessa kuukausikilpailussa saanutta kilpailijaa.

Tasoitukseton koko kauden kilpailu
Kaikki kilpailijat osallistuvat automaattisesti koko kauden kestävään naisten ja miesten
tasoituksettomaan lyöntipeliin (SCR).
Tasoituksettomassa koko kauden kestävässä lyöntipelissä (SCR) kilpailijat saavat sijoituksensa
mukaisesti pisteitä kauden jokaiselta viikolta, samalla tavalla kuin tasoituksellisessakin pelissä.
Voittaja saa 10 pistettä, toinen 9 pistettä ja niin edelleen.
Kauden lopuksi kilpailijan em. ansaitsemat viikoittaiset (max 14 viikkoa) pisteet lasketaan yhteen
ja naisten sekä miesten sarjoissa palkitaan kolme eniten pisteitä saanutta kilpailijaa.

Muita määräyksiä
Epäselvyydet ja mahdolliset sääntötulkinnat ja -rikkomukset ratkaisee tämän kilpailun
kilpailutoimikunta, joka on sama kuin seuran senioritoimikunta. Mikäli yo. asioita tapahtuu,
kilpailijan on välittömästi ilmoitettava siitä toimikunnan puheenjohtajalle.
Kilpailija saattaa joutua keskeyttämään kierroksensa jonkun pätevän syyn takia. Keskeyttäessään
pelin kilpailijan on pidettävä huoli siitä, että pelaavalla kilpailijalla on samassa lähdössä merkitsijä
kierroksen loppuun saakka.
Espoo Ringside Golf ry:n senioritoimikunta

