Miesten viikkokisat 2021

Miesten viikkokisa järjestetään vuonna 2021 Farmi -kentällä ajalla 9.6. – 9.9.2021 seuraavin
ehdoin:
Osakilpailuja järjestetään yhteensä kuusi keskiviikkoisin tai torstaisin.
Niinä viikkoina, joina osakilpailu on keskiviikkona, voi kisaan osallistua koko keskiviikkopäivän,
mutta kierroksella on oltava hyväksytty merkitsijä. Tiettyinä viikkoina torstaina yhdistetään
miesten peli-ilta ja miesten viikkokisa, jolloin pääsääntöisesti pelataan klo 17.30 alkaen
peräkkäisillä lähdöillä. Näinäkin päivinä on mahdollista osallistua viikkokisaan tuon peli-ilta-ajan
ulkopuolella.
Kisaan ilmoittaudutaan caddiemasterille ennen kierrosta.
Seuraavassa taulukossa on esitetty eri päivien kilpailumuodot ja pistelaskutavat ja se, millä
perusteella viikon voittaja määritetään.

Päivämäärä

Kenttä

Pelimuoto/pistelaskutapa

Voittaja

9.6.2021

Farmi

Tasoituksellinen pistebogey

Suurin pistemäärä

16.6.2021

Farmi

Tasoitukseton lyöntipeli

Pienin lyöntimäärä

8.7.2021

Farmi

Tasoituksellinen lyöntipeli

Pienin lyöntimäärä

28.7.2021

Farmi

Tasoitukseton pistebogey

Suurin pistemäärä

11.8.2021

Farmi

Tasoitukseton pistebogey

Suurin pistemäärä

9.9.2021

Farmi

Tasoituksellinen lyöntipeli

Pienin lyöntimäärä

Vuoden 2021 miesten viikkokisan voittaja ratkaistaan osakilpailujen sijoituksista saatujen
yhteispisteiden perusteella. Voittaja on eniten osakilpailupisteitä saanut kilpailija.
Osakilpailuista saa pisteitä seuraavasti:
Sijoitus

Pisteet

1. sija

10

2. sija

8

3. sija

6

4. sija

4

5. sija

2

Maksimi pistemäärä on siis 60.
Siinä tapauksessa, että kahdella tai useammalla pelaajalla on sama tulos, lasketaan pelaajan
osakilpailupisteet laskemalla saman tuloksen saaneiden sijoituspisteet yhteen ja summa jaetaan
saman tuloksen saaneiden pelaajien kesken. Esim. jos kolmella pelaajalla on jaettu 2. sija,
lasketaan kunkin pelaajan pisteet seuraavasti: (8+6+4)/3=6 pistettä.
Jokainen tuloskortti säilytetään.
Kukin pelaaja pelaa kilpailupäivän tasoituksellaan. Maksimi pelitasoitus on kuitenkin 36. Jos
pelaajalla on tätä korkeampi tasoitus, hän pelaa kilpailussa tasoituksella 36. NexGolfissa
hänellä on edelleen oma virallinen tasoituksensa.
NexGolfiin merkataan kunkin pelaajan bruttotulokset kultakin reiältä. NexGolf laskee
automaattisesti kunkin pelaajan tuloksen, jota käytetään osakilpailun voittajan määrityksessä.
Farmi -kenttää koskevien pelioikeuksien hinnat voi tarkastaa Caddiemasterilta.
Viikkokisan osallistumismaksu on 3 € + greenfee.
Viikkokisaan osallistuja saa tuloskorttiinsa leiman ja kaikkien osallistujien on palautettava
tuloskorttinsa.
Kukin pelaaja saa pelata vain yhden kilpailukierroksen pelipäivänä.
Tulostilanne julkaistaan mahdollisimman nopeasti ilmoitustaululla ja Hiisi-Golfin nettisivuilla.
Palkinnot
Palkintojen jaon edellytykset ovat seuraavat:
1. Pelaajan tulee jättää vähintään 3 tuloskorttia kilpailukaudessa
2. Kilpailussa tulee olla vähintään 10 osallistujaa, jotka ovat jättäneet vähintään 3
tuloskorttia.
3. Palkintoja ei jaeta lainkaan, jos yhteensä osallistuvien pelaajien määrä on alle 10.
Yksittäisestä viikkokisasta ei jaeta palkintoja.
Kauden kokonaiskilpailun kolme parasta palkitaan seuraavasti:
1. sija

80 € lahjakortti Golf Sky -myymälään

2. sija

40 € lahjakortti Golf Sky -myymälään

3. sija

20 € lahjakortti Golf Sky -myymälään

Siinä tapauksessa, että kaksi tai useampi pelaajia päätyy samaan tulokseen, ratkaistaan
voittaja arvalla.

