
 

 

Päätös scramble 
17.9.2022    Kilpailuinfo 
 
 
Kilpailunjohto: Tommy Fraser (puh. 0505624692) sekä  
                                 muut kilpailuun osallistuvat kilpailutoimikunnan edustajat 
 
Peliohje: 

o pelataan scramblea kolmihenkisin joukkuein – lähtöajat KarG nettisivuilla 
o tarkempi scramble-ohje tämän infon toisella sivulla 

 
HUOMIOITA PÄIVÄN PELIIN: 

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

huoletta nostaa ylös (tosin myös paras SCR-tulos palkitaan) 
o pelataan joukkuepeliä, joten mikäli joukkueella on pallo pelissä, ei aikaa tule 

käyttää muiden pallojen etsimiseen 
o sopikaa lyöntijärjestykset ja miettikää lyönnit ajoissa valmiiksi, hyvällä 

valmistautumisella takaamme myös mukavan pelirytmin! ☺ 
o LÄHTÖAIKA TOISELLE 9:LLE REIÄLLE 2h30min PÄÄSTÄ (9.00 -> 11.30) 

• Muuta muistettavaa: 
o suosittelemme mobiilien tuloskorttien käyttöä, livescoring käytössä 
o kilpailun ruokailut järjestelty osallistujille seuraavasti: 

▪ tarjolla porsaan ulkofilettä punaviinikastiikkeessa klo 11.00-18.00 välisenä 

aikana (1 ruokailu/kilpailija, vaikka hyvää varmasti onkin      ) 
o junioritoimikunta grillaa makkaraa väylien 13/14 maisemamajalla, lisäksi päivän 

aikana myynnissä 100kpl junioritoiminnan arpoja junioritoiminnan hyväksi! 
o palkintojenjaot Klubilla tulosten selvittyä, lisäksi saunat lämpiminä klo 21.00 asti! 

     Mukavaa pelipäivää!  

https://karg.nexgolf.fi/karg/tournaments.nxg?f=1176
https://kareliagolf.fi/dataflow/kareliagolf/files/media/makkara22_1293.pdf
https://kareliagolf.fi/dataflow/kareliagolf/files/media/junioritoimikunnanarpajaiset22_1294.pdf


 

 

 
Kilpailunjohto: Tommy Fraser (puh. 0505624692) sekä  
                                 muut kilpailuun osallistuvat kilpailutoimikunnan edustajat 
 
Scrambleohje: 

- Pelaaja, jonka pallo valitaan, lyö aina ensimmäisenä. 2. ja 3. pelaaja jatkavat samasta 
kenttäolosuhteesta. Ts. jos valittu pallo on ollut raffissa, myös muut lyövät raffista. 

- Viheriöllä, bunkkereissa ja päivän siirtosäännön perusteella foregreeneillä sekä väylillä 2. 
ja 3. pelaaja saavat asettaa pallonsa (ei lähemmäs lippua, max. 15cm siirtäen). 

- Muualla toisen ja kolmannen pelaajan pallot asetetaan peliin droppaamalla (1 mailanmitan 
sisään alkuperäisestä paikasta). 

 
Joukkueiden tasoitukset scramblessa: 

- Kolmen hengen scramblessa 0,18 kertaa joukkueen pelaajien yhteistasoitus. Enimmillään 
kuitenkin joukkueen pelaajien pienin tasoitus.  
 

Erikoiskilpailut (henkilökohtaiset palkinnot):  
- Pisin drive, väylä 9 (naiset ja miehet erikseen, miehet tii 56 tai pidemmältä lyövät) 
- Lähimmäs lippua, väylä 15 (yleinen sarja, kaikki osallistujat) 

 
Palkinnot:  

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

 
Palkintopöytä: Päivän paras SCR: tuotepalkinto, arvo vähintään 150€/hlö 

  Joukkueet, PB1.: tuotepalkinto, arvo vähintään 150€/hlö 
  Joukkueet, PB2: tuotepalkinto, arvo vähintään 100€/hlö 
  Joukkueet, PB3: tuotepalkinto, arvo vähintään 70€/hlö 
  Erikoiskilpailut: tuotepalkinto, arvo n. 60€ 
 
HUOM! Palkittujen EI OLE pakko olla läsnä palkintojenjaossa, vaan palkinnot otetaan 
talteen caddiemasterin toimistoon. 

 
Mukavaa pelipäivää kaikille ja kiitokset kuluneesta 
kilpailukaudesta! T: kilpailutoimikunnan väki 


