
 

 

Bear Beach Scramble 
21.5.2022    Kilpailuinfo 
 
 
Kilpailunjohtaja: Jukka Keto (puh. 0505994234) 
 
Peliohje: 

o Kilpailussa pelataan scramblea kaksihenkisin joukkuein. 
o Pelataan Karelia Golfin normaalien scramble-ohjeiden mukaan (tämän ohjeen 

toisella sivulla). 
Lähdöt ja tuloskortit:  

o Lähdöt 1 ja 10-tiiltä klo 9.00-12.00 välisenä aikana. Jokaisen ryhmän lähtöaika 
toiselle ysille 3h 10min lähtöajasta. 

o Tuloskortit täytettävissä mobiilisti NexGolf-sovelluksessa tai perinteiseen tapaan 
paperisella tuloskortilla. Livescoring nähtävillä Klubilla kilpailun aikana. 

 
HUOMIOITA PÄIVÄN PELIIN: 

• Pidetään huolta kohtuullisesta pelinopeudesta: 
o pelataan pistebogeytä, mikäli ei pisteitä väylältä ole tulossa, voi pallon huoletta 

nostaa ylös 
o pelataan joukkuepeliä, emmehän käytä ylimääräistä aikaa pallojen etsimiseen 

• Muuta huomioitavaa: 

o kentällä voimassa siirtosääntö kentän lyhyeksi leikatulla osalla (väylillä ja 
foregreeneillä, 15cm). Toisen pelaajan pallon saa pelin nopeuttamiseksi kilpailun 
aikana asettaa suoraan näiden sääntöjen mukaisesti. 

o Naisten pankin lähimmäs lippua hyväntekeväisyyskilpailu (10€) väylällä 3! 
▪ täysin hyväntekeväisyyteen suuntautuvan kilpailumaksun voi maksaa tällä 

kertaa myös korttimaksulla 
 Mukavaa pelipäivää ja tuloksellista pelikautta 2022! 

https://kareliagolf.fi/dataflow/kareliagolf/files/media/gna2022_1135.pdf


 

 

Kilpailunjohtaja: Jukka Keto (puh. 0505994234), soittakaa varmistus epävarmoissa tilanteissa 
 
Scrambleohje: 

- Pelaaja, jonka pallo valitaan, lyö aina ensimmäisenä. 2. pelaaja jatkaa samasta 
kenttäolosuhteesta. Ts. jos valittu pallo on ollut raffissa, myös 2. pelaaja lyö raffista. 

- Viheriöllä, bunkkereissa ja päivän siirtosäännön perusteella foregreeneillä sekä väylillä 2. 
pelaaja saa asettaa pallonsa (ei lähemmäs lippua, max. 15cm siirtosäännöllä siirtäen). 

- Muualla toisen pelaajan pallo asetetaan peliin droppaamalla (1 mailanmitan sisään 
alkuperäisestä paikasta). 

 
Joukkueiden tasoitukset scramblessa: 

- Normaaliin tapaan puolet pelaajien slope-tasoitusten keskiarvosta. Enimmillään kuitenkin 
joukkueen pelaajien pienempi tasoitus.  
 

Erikoiskilpailut (henkilökohtaiset palkinnot):  
- Pisin drive, väylä 6 (naiset ja miehet erikseen, miehet tii 56 tai pidemmältä lyövät) 
- Lähimmäs lippua, väylä 11 (yleinen sarja, kaikki osallistujat) 
- Naisten pankin lähimmäs lippua, väylä 3 (erillinen, hyväntekeväisyyteen menevä 10€ 

kilpailumaksu) 
 
Kilpailumaksuun sisältyvät tarjoilut:  

- Ravintola Vaskiportti tarjoaa ennen kilpailua osallistujille kahvin/teen + suolaisen oheisen 
- Kilpailun jälkeen kisalounaana tarjolla pasta bolognese, erikoisruokavalioista pyydämme 

olemaan yhteydessä ravintolan henkilökuntaan: ravintolavaskiportti@gmail.com 
 
Palkinnot:  

- Palkitaan 3 parasta tasoituksellista tulosta sekä paras SCR, joukkueelle ei tuplapalkintoja 
molemmista sarjoista. Palkintojenjako Klubilla kilpailun jälkeen. 

 
Palkintopöytä: Joukkueet, paras SCR: tuotepalkinto, arvo n. 150€/hlö 

  Joukkueet, HCP 1.: tuotepalkinto, arvo n. 150€/hlö 
  Joukkueet, HCP 2.: tuotepalkinto, arvo n. 100€/hlö 
  Joukkueet, HCP 3.: tuotepalkinto, arvo n. 70€/hlö 
  Erikoiskilpailut: tuotepalkinto, arvo n. 60€ 

Mukavaa pelipäivää kaikille! T: Vaskiportin väki ja kilpailutoimikunta 

https://kareliagolf.fi/dataflow/kareliagolf/files/media/gna2022_1135.pdf
mailto:ravintolavaskiportti@gmail.com

