Seniorien viikkokisat 2021

Seniorien viikkokisa järjestetään vuonna 2021 Farmi- ja Hiisi -kentillä seuraavin ehdoin:
Naiset ja miehet kisaavat omissa sarjoissaan.
Viikkokisat, joita järjestetään 16 kertaa, pelataan tiistaisin vuoroviikoin Farmi- ja Hiisi-kentillä
ajalla 1.6. – 14.9.2021. Parillisilla viikoilla pelit ovat Hiisillä ja parittomina Farmilla. Hiisillä
pelataan kaksi kierrosta eli yhteensä 12 väylää. Farmilla pelataan yksi 9 väylän kierros.
Kisaan voi osallistua koko tiistaipäivän, mutta kierroksella on oltava hyväksytty merkitsijä.
Kisaan ilmoittaudutaan caddiemasterille ennen kierrosta.
Kummallakin kentällä kilpailija voi pelata siis enintään 8 kierrosta.
Seuraavassa taulukossa on esitetty eri päivien kilpailumuodot ja pistelaskutavat ja se, millä
perusteella viikon voittaja määritetään.
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Vuoden 2021 senioriviikkokisan 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 160.
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. Hiisillä pelitasoitukseen
huomioidaan 70% pelaajan tasoituksesta.

NexGolfiin merkataan Farmilla kunkin pelaajan bruttotulokset kultakin reiältä. NexGolf laskee
automaattisesti kunkin pelaajan tuloksen, jota käytetään osakilpailun voittajan määrityksessä.
Poikkeuksena ovat kisat, joissa tuloksen ratkaisee greenillä tehtyjen puttien määrä. Näissä
kisoissa puttimäärä lasketaan pelaajan jättämästä tuloskortista. Hiisi -kentällä kirjataan väylien
1-12 bruttotulokset NexGolfiin ja NexGolfin teknisten rajoitteiden vuoksi syötetään väylille 13 –
18 suhteutetun tasoituksen mukainen bruttotulos, joka antaa 2 bogeypistettä väylää kohden.
Tämä on kaikille sama eikä vaikuta sijoituksiin mitenkään.
Farmi – ja Hiisi -kenttiä 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 sekä naisten että miesten sarjoihin ovat seuraavat:
1. Pelaajan tulee jättää vähintään 3 tuloskorttia kummaltakin kentältä kilpailukaudessa
2. Kummassakin sarjassa tulee olla vähintään 7 osallistujaa.
3. Ellei joko naisten tai miesten sarjassa ole vähintään 7 osallistujaa, pelataan vain yksi
yhteinen sarja naisille ja miehille.
4. Palkintoja ei jaeta lainkaan, jos yhteensä osallistuvien pelaajien määrä on alle 7.
Yksittäisestä viikkokisasta ei jaeta palkintoja.
Kauden kokonaiskilpailun kolme parasta palkitaan seuraavasti:
Naiset, edellyttäen, että kisaan osallistuu em. minimimäärä kilpailijoita.
1. sija

80 € lahjakortti Golf Sky -myymälään

2. sija

40 € lahjakortti Golf Sky -myymälään

3. sija

20 € lahjakortti Golf Sky -myymälään

Miehet edellyttäen, että kisaan osallistuu em. minimimäärä kilpailijoita
1. sija

80 € lahjakortti Golf Sky -myymälään

2. sija

40 € lahjakortti Golf Sky -myymälään

3. sija

20 € lahjakortti Golf Sky -myymälään

Yhteiskisa, mikäli minimi osallistujamäärä ei täyty naisten ja/tai miesten kilpailuissa.
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.
Hiisi-Golfin seniorien kiertopalkinnon ja kunnian säilyttää palkintoa seuraavan vuoden ajan saa
kilpailija, jonka osakilpailupisteiden määrä on suurin, kun huomioidaan sekä naisten että
miesten tai yhteiskilpailun kilpailutulokset.

Vielä muistutuksena, että kaikki vuonna 2021 tai sitä ennen 50 vuotta täyttävät/täyttäneet
naiset ja miehet ovat senioreita.
Peleissämme ei tarvitse kiirehtiä. Otamme pelin rauhallisesti ja nautinnollisesti.

