Saimaa Senior Scramble Tour säännöt
Pelimuoto

Pariscramble/pistebogey.
Yhteislähtö klo 10.00

Kilpailut

Kuusi (6) tai seitsemän (7) osakilpailua kilpailukauden
aikana erikseen ilmoitetuilla kentillä.

Kilpailukutsu

Seuroilla vähintäin kaksi viikkoa ennen kilpailupäivää.

Ilmoittautuminen

Keskitetysti seurojen kautta sähköisessä muodossa
ilmoittautumiskaavakkeella viimeistään peliviikkoa
edeltävänä torstaina klo 12.00
Lähtölistat valmiina kilpailua edeltävänä tiistaina klo
9.00 järjestävän seuran kotisivuilla.

Kilpailumaksu

45.00€/vieraspelaaja, sisältää lounaan.

Osallistujat

Pääsääntöisesti samaa seuraa edustava pelaajapari.
Eri seurojen pelaajista koostuva pari lasketaan ilmoittavan seuran osallistujakiintiöön.
Osallistumisoikeus on vain senioreilla. Senioreiksi
hyväksytään ko. vuonna 50 vuotta täyttävä/täyttänyt
tai sitä vanhempi nainen/mies.
Joukkueen pelitasoitus (slope) on 1/4 sen
yhteenlasketusta slopesta, ei kuitenkaan suurempi
kuin joukkueen alemmalla tasoituksella pelaavan slope.
Pienin mahdollinen slope 0,0.
Miehet kilpailutasoitus
0,0 - 36,0
Naiset kilpailutasoitus
0,0 - 36,0

Slope

Tasoitusrajat
Kiintiöt

Järjestävä seura 15 paria, muut seurat 5 paria.
Vapaaksi jäävät paikat järjestävä seura täyttää tasapuolisesti ilmoittautuneiden seurojen varasijoille ilmoitetuista
pareista.

Pelattavat tiit

Miehet 50-54
Miehet 55-74
Miehet 75 ja yli
Naiset

Palkinnot osakilpailut

Palkintosumma 500 €
Palkitaan viisi parasta paria ja
paras naispari
paras sekapari
paras scratch-pari
Palkintosijoille yltävä pari palkitaan vain kertaalleen

valkoinen tii
keltainen tii
punainen tii
punainen tii

kussakin osakilpailussa.
Palkinnot kokonaiskilpailu
Palkintosumma 1200€ (100€/seura)
Palkitaan 10 parasta paria,
kaksi parasta naisparia,
kaksi parasta sekaparia ja
yksi kannustuspalkinto,
joka arvotaan kaikkiin osakilpailuihin osallistuneiden
parien kesken.
(Kilpailun palkinnot jonkin valtakunnallisen kauppaketjun
lahjakortteja).
Kokonaiskilpailun tulokseen lasketaan yhteen neljän
parhaan osakilpailun bogeypisteet.
Tasatuloksessa alempi HCP voittaa.
Kiertopalkinnot

Kokonaiskilpailun voittajajoukkueelle ja -seuralle haltuun
vuodeksi. (Toinen pytty kokonaiskilpailun voittaja-parille
ja toinen pytty parhaalle seuralle).
Kokonaiskilpailun tulokseen lasketaan seuran neljän
parhaan joukkueen kokonaistulos.

Kilpailun säännöt

Joukkue voi valita kullakin reiällä avauslyöntijärjestyksen.
Molemmat avaavat ja valitaan pelattava pallo, jonka
paikka merkitään.
Valitun pallon lyönyt jatkaa ensin ja joukkueen toinen
jäsen pudottaa pallon max. mailan mitan päähän, ei
kuitenkaan lähemmäksi lippu.
Pallon paikkaa ei saa parantaa (esim. raﬃsta väylälle).
Greenillä, bunkkerissa ja vesiesteessä pallo asetetaan.
Greenillä voidaan pelin nopeuttamiseksi pelata reiän
lähellä oleva merkitty pallo reikään välittömästi, jonka
jälkeen toinen pelaaja saa pelata omaa palloaan.

Etäisyysmittarit

Vain etäisyyttä mittaavan laitteen käyttö sallittu.
Golfauton käyttö on sallittu vain lääkärintodistuksella tai
kilpailujohtajan luvalla.
(Säännöt päivitetty 23.10.2017 kokouksessa tehtyjen
päätöksien mukaisesti).

