Kevätterveiset kilpailutoimikunnasta!

Uuden pelikauden vasta lähestyessä on toimikunnissa valmisteltu jo ahkerasti kesän tapahtumia.
Myös kilpailutoimikunta on kokoontunut useaan otteeseen ja talven aikana on päivitetty mm. kilpailumääräykset ja paikallissääntö kaudelle 2016. Molempiin tuli jonkin verran muutoksia, joten ne
kannattaa lukea huolella läpi ennen ensimmäistä kisaa. Molemmat löydät seuran nettisivuilta Kontioniemi-valikkoa klikkaamalla.
Kilpailutoimikunnan päätehtävänä on seuran avoimien kilpailujen sekä miesten ja naisten seuranmestaruuskilpailujen organisointi yhdessä toimiston kanssa. Muissa kilpailuissa kuten yritys- ja
toimikuntien omissa kilpailuissa vastuu järjestämisestä on joko toimistolla tai järjestävällä toimikunnalla.
Kilpailutoimikunnan kokoonpano uudistui talven aikana. Uusia toimikuntalaisia ovat Mikael Kotro,
Kasperi Kuusisto ja varapuheenjohtaja Antti Soila. Muutamia uudistuksia on luvassa ensi kesälle ja esimerkiksi viikkokilpailut tulevat hiukan muuttumaan entisestä muodostaan. Myös suosittuja pari- ja joukkuekilpailuja on kalenterissa nyt hiukan enemmän eli noin kerran kuukaudessa. Seurassamme on paljon ei-kilpailevia jäseniä ja heitä ajatellen toinen viikonlopun päivistä on jätetty
kilpailuista vapaaksi. Viime kesinä haasteena on ollut väenvähyys kilpailujen palkintojen jaossa ja
toivoisimme, että jatkossa mahdollisimman moni jäisi klubille seuraamaan palkintoseremonioita.
Tätä edistääksemme olemme sopineet uuden ravintoloitsijan kanssa, että avoimissa kilpailuissa
keittolounas sisältyy kilpailumaksuun, mikä toivottavasti kannustaa jäämään pidemmäksi aikaa
klubille. Myös arvontapalkintoihin satsataan edelleen ja ne jaetaan vain paikalle jääneiden kesken.
Toukokuun 15.päivä on seuran järjestämä ilmainen sääntökoulutus, jota tulee pitämään huipputuomari Arto Teittinen. Tilaisuus on klo 9-16, jonka jälkeen halukkailla on mahdollisuus jäädä suorittamaan sääntökoe ja saada näin itselleen erittäin haluttu ja arvostettu seuratuomarin pätevyys.
Ilmoittautumiset koulutukseen tehdään tuttuun tapaan joko Nextgolfin kautta tai toimistolle.
Oikein hyvää pelikesää kaikille ja golfpelin henki mielessä pitäen!
Terveisin
Kilpailutoimikunta
PS. Sääntökysymyksiä voi jatkossa esittää osoitteeseen karg.kilpailutoimikunta@gmail.com

Golfpelin henki (The spirit of the game)
Muista urheilumuodoista poiketen golfia pelataan suurimman osan aikaa ilman tuomarin valvontaa.
Peli perustuu pelaajan tinkimättömään sääntöjen noudattamiseen ja toisten pelaajien huomioon
ottamiseen. Pelaajien hyvä käytös, kohteliaat tavat ja hyvän urheiluhengen mukainen toiminta
ohjaavat pelaajaa myös kilpailutilanteessa. Näistä tekijöistä koostuu golfpelin henki.

