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KUKA KRUUNATAAN GIGANTIN REIKÄPELIMESTARIKSI?
Kilpailumaksu:

• Kontioniemen kausipelaajat 20€
• Muut KarG jäsenet 20€ + mahdolliset green fee-maksut alkulohkon peleistä. Mahdolliset pudotuspelit                 
   sisältyvät näihin pelimaksuihin.

Ilmoittautuminen:

• 19.6. klo 18.00 mennessä jäsentunnuksilla NexGolfissa tai caddiemasterille 0106669040.  
   HUOM! Kilpailuun mahtuu mukaan 96 ensimmäiseksi ilmoittautunutta pelaajaa.
 

Pelimuoto:

• Ilmoittautuneet arvotaan neljän hengen alkulohkoihin, joista osallistujamäärän mukaan jatkaa 32:n  
   pelaajan cup-kaavioon lohkovoittajat sekä myöhemmin tarkennettava määrä lohkokakkosia.           
   Mikäli kilpailuun ilmoittautuu täydet 96 pelaajaa, jatkaa kunkin lohkon lohkovoittajat sekä 8 parasta   
   lohkokakkostapudotuspeleihin. 
• Alkulohkossa pelataan 18 reiän tasoitukselliset reikäpeliottelut muita lohkon pelaajia vastaan.  
   Voitosta pelaaja saa 2 pistettä, tasapelistä molemmille pelaajille 1 piste.
• Lopullinen voittaja ratkaistaan 32:n pelaajan cup-kaaviosta. Jatkopeleissä ottelut pelataan ratkaisuun       
   saakka mahdollisilla jatkoväylillä.
 

Tasoitukset ja niiden huomiointi tasoituksellisessa reikäpelissä:

• Pelaajan tasoitus reikäpeliotteluun pelipäivän tasoitus tiiauspaikka huomioiden  
   (normaali slopetasoitus), suurin annettava tarkka tasoitus 36.0.
• Verrataan pelaajien tasoitukset ja huomioidaan niiden erotus
 - Esimerkki 1: vastakkain pelaaja A (pelitasoitus 12) ja pelaaja B (pelitasoitus 24). Kyseisessä  
 tapauksessa pelaaja B saa tasoituslyönnin reikäpeli-HCP:n mukaisilla väylillä 1-12. Eli ts.  
 kahdellatoista vaikeimmalla väylällä reikäpeli-HCP:n mukaisesti. Reikäpeli-HCP:t löytyvät Klubin  
 ilmoitustaululta sekä kisainfosta Karelia Golfin nettisivuilla.
 - Esimerkki 2: vastakkain pelaaja A (pelitasoitus 2) ja pelaaja B (pelitasoitus 36). Kyseisessä  
 tapauksessa pelaaja B saa tasoitusta yhden lyönnin kaikilla 18 väylällä sekä toisen lyönnin  
 reikäpeli-HCP:n mukaan 16 vaikeimmalla väylällä.
 - Jatkoreikien tasoituslyönnit määräytyvät väylien alkuperäisten tasoituslyöntien mukaisesti.  
 Lähtökohtaisesti jatkoreikinä pelataan väyliä samassa järjestyksessä missä kierrosta on lähdetty  
 pelaamaan.
 

Säännöt:

• Pelimuotona kilpailussa on reikäpeli. Pelivuorossa on aina kauempana lipusta oleva pelaaja  
   (pl. aloituspaikka, jolloin honour ratkaisee).  
• Kaikkien pelaajien odotetaan pelaavan kaikki reikäpeliottelunsa suunnitelluissa aikatauluissa,  
   riippumatta heidän mahdollisuuksistaan edetä lohkovaiheesta jatkoon. Näin varmistamme mukavan     
   pelikokemuksen sekä tasapuolisen kauden kaikille osallistujille!
• Sääntötulkinnoista suosittelemme olemaan välittömästi yhteydessä kilpailunjohtaja Juha Väisäseen  
   (puh. 0408397511) tai liittotuomariimme Juha Marolaan  (0400670733)

Kaikkien osallistujien  
kesken arvotaan  
55” TCL QLED älytelevisio, 
joka on kalibroitu Calman 
kalibrointilaitteilla! 

Poikkeuksellisesti Gigantti reikäpelimestaruuden 
upea palkintopöytä muodostuu SUORAAN  
kilpailumaksuista (20€/kilpailija)

Palkitaan osallistujamäärästä riippuen  
minimissään 4 parasta Gigantin tuotepalkinnoilla

Tämän lisäksi lohkovoittajille yllätyspalkinnot!

Palkinnot

Kokonaisarvo 968€

Kaikkeen löytyy ratkaisu.


