Kuumemittari Golf
Viikottain GameBookissa pelattava pudotuspeli, jossa viikon mittaisen jakson
aikana pitää saavuttaa vähintään tietty pistebogey määrä pysyäksesi mukana
kilpailussa. Lisätiedot ja ilmoittautumiset GameBook-kalenterista nettisivuilta.
Kilpailumaksu:
Kilpailumaksu on 5 € (jokaisen viikon ensimmäinen yritys). Jokainen uusinta maksaa
2€ (rajaton määrä). Pelaaja vastaa lisäksi omasta gf-maksustaan. Osallistuminen on
maksettava ennen kierrosta Karelia Golfin caddiemasterille.
Kilpailun tiedot:
Viikon aikana kilpailijan pitää saada tietty vähimmäispistemäärä (pistebogey
pistettä), jotta pääset seuraavalle kierrokselle.
Jokaisella viikolla raja nousee kahdella pistebogey pisteellä, joka pitää saavuttaa,
jotta pysyt kilpailussa mukana.
Kilpailija ilmoittautuu omatoimisesti seuraavalle viikolle jos on läpäissyt edellisella
viikolla vähimmäis pisterajan.
Viikko 1: 28 pistebogey pistettä
Viikko 2: 30 pistebogey pistettä
Viikko 3: 32 pistebogey pistettä
Viikko 4: 34 pistebogey pistettä
Viikko 5: 36 pistebogey pistettä
Viikko 6: 38 pistebogey pistettä
Viikko 7: Finaali
Viimeisellä viikolla jos mukana on vielä kilpailijoita niin paras tulos voittaa kilpailun!
Jokainen kilpailuun osallistuva kierros on tasoituskierros.
Tulokset vaikuttavat tasoitukseen kilpailun edetessä. Kierrokset pelataan pääosin
Karelia Golfissa.

Poikkeukset ovat sallittuja tuomareiden luvalla ja vieraskenttä osallistumiset ovat
myös mahdollisia.
Uusinta kierrokset:
Kun pelaat ensimmäisen kierroksen / yrityksen ilmoittautumisen jäkeen se tallentuu
automaattisesti kilpailuun.
Tämä tulos jää näkyviin tulostauluun.
Mahdollisissa uusintakierroksissa kilpailijan pitää luoda omatoiminen HCP kierros
Gamebookissa. Ilmoittaudu ja maksa kierros Caddiemasterills. Jos tulos paranee
alkuperäisestä, pelaajan tulee välittää kierros caddiemasterille.
Caddiemaster päivittää paremman tuloksen GameBookin tulostauluun.
Tulokset:
Live Scoring on näkyvissä viikon aikana, mutta kolme viimeistä reikää ovat piilossa
tulosten julkaisuun asti...
Tulokset julkaistaan kokonaisuudessaan joka viikon päätteeksi.
Palkinnot:
Jokaisella viikolla palkitaan kolme parasta tulosta.
Finaaliviikolla palkitaan kolme parasta tulosta Pro-shop lahjakorteilla.
Mikäli jakson aikana kukaan ei saavuta pisterajaa, niin finaaliviikon lahjakortit
voittaa lähimmäksi rajaa päässeet kilpailijat
(kilpailu voi siis ratketa jo ennen viimeistä viikkoa).
Kilpailujaksot:
1. kilpailujakso on 18.5. - 5.7.2020 (7 viikkoa),
2. kilpailujakso on 6.7 - 23.8.2020 (7 viikkoa)
Tarkennuksia:
- Kilpailuun eivät käy par 3 kentät
- Kilpailuun käyvät 9 reiän kentät (18 reikää)
- Vain KarG jäsenille
- Jokaisella kierroksella pitää olla merkitsijä, joka hyväksyy ja varmistaa tuloksen

- Golf on rouva- ja herrasmieslaji. Pelataan sääntöjen mukaan!
- Vieraskentän osallistumiset ja maksut sovitaan yksilöllisesti jokaisen kanssa.
Jokainen yritys vieraskentillä pitää kuitenkin ilmoittaa etukäteen.
Tuomaristo:
Tommy Fraser, Puh 050 562 4692
Jari-Pekka Holopainen, Puh 050 461 9944
Aki Keronen, Puh 050 302 5933
Juha-Pekka Pirhonen, Puh. 050 5141868

Tervetuloa kisakautta avaamaan ja Golf Gamebookiin tutustumaan!

